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Rigspolitiet kan for anden gang præsentere Politiets Tryghedsindeks, der måler borgernes tryghed og deres 
tillid til politiet i de 29 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og på landsplan. 
De særligt udsatte boligområder udpeges hvert år af politikredsene på baggrund af en politifaglig vurdering 
af hvilke områder, der i den enkelte politikreds er mest belastede af kriminalitet. 

Tryghedsindekset belyser borgernes tryghed i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i nabo-
laget. Undersøgelser af borgernes tryghed er vigtige, når politiet skal målrette de kriminalitetsbekæmpende 
og tryghedsskabende indsatser, specielt i de særligt udsatte boligområder. Da disse områder er forskellige 
og har forskellige udfordringer, er tilgangen til løsninger og indsatser også forskellig på tværs af landet.

Rigspolitiets undersøgelse af borgernes tryghed er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse 
med mere end 12.000 besvarelser, der er foretaget fra juni til september 2014, samt politiets register over 
anmeldelser fra perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. I politiet er der tidligere alene anvendt opgørel-
ser over anmeldelser af kriminalitet som en indikator på borgernes tryghed. Der kan dog ikke nødvendigvis 
sættes lighedstegn mellem udviklingen i antallet af anmeldelser og niveauet af borgernes tryghed. En mere 
nuanceret måde at måle tryghed på er at supplere opgørelser over antallet af anmeldelser med en spør-
geskemabaseret måling af borgernes oplevelse af tryghed. På den måde giver Tryghedsindekset et mere 
dækkende billede af borgernes tryghed.

Denne rapport er et opslagsværk, hvor de enkelte kapitler både kan læses samlet og hver for sig. 

1. INDLEDNING 
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BORGERNES TRYGHED I DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER ER PÅ NIVEAU MED 2013
I de særligt udsatte boligområder er 70 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014. Trygheden er på 
samme niveau som i 2013, hvor politiet første gang undersøgte borgernes tryghed i de særlig udsatte bolig-
områder. Andelen af trygge borgere varierer mellem boligområderne. Løvvangen i Nordjyllands Politikreds 
har den højeste andel af trygge borgere blandt de særligt udsatte boligområder, mens Gadehavegård i Kø-
benhavns Vestegns Politikreds har den laveste andel af trygge borgere. I Ellemarken i Midt- og Vestsjællands 
Politikreds er trygheden steget siden 2013, mens den derimod er faldet i Folehaven i Københavns Politikreds, 
i Bispehaven i Østjyllands Politikreds og på Motalavej i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.

TILLIDEN TIL POLITIET ER UÆNDRET I DANMARKS SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER 
I de særligt udsatte boligområder har 77 procent af borgerne tillid til politiet, hvilket er på samme niveau som 
i 2013. Finlandsparken i Sydøstjyllands Politikreds er det område, hvor flest borgere har tillid til politiet, mens 
Askerød i Midt- og Vestsjællands Politikreds har den laveste andel borgere med tillid til politiet.

KRIMINALITETSNIVEAUET ER FALDET, MEN BORGERNE ER MERE UTRYGGE VED PROBLEMER I 
NABOLAGET
Der er samlet set sket et fald i kriminaliteten i de særligt udsatte boligområder siden 2013. Til gengæld giver 
borgerne i de særligt udsatte boligområder samlet set udtryk for, at de oplever flere problemer i deres nabolag 
i 2014. Borgerne i de særligt udsatte boligområder er samtidig blevet mere utrygge ved de problemer, de 
oplever i deres nabolag.

2. SAMMENFATNING 
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Figur 2.1  Andelen af borgere i de særligt udsatte boligområder der er grundlæggende trygge
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Figur 2.2  Andelen af borgere i de 12 politikredse der er grundlæggende trygge
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SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Hvert år udpeger politikredsene en række særligt udsatte boligområder. I 2014 blev der udpeget i 
alt 29 særligt udsatte boligområder i ni af landets 12 politikredse. 

De særligt udsatte boligområder udpeges ud fra en politifaglig vurdering af, hvilke områder der i 
den enkelte politikreds er mest belastede af kriminalitet. Den politifaglige vurdering er blandt andet 
baseret på trusselsvurderinger og lokale analyser. 

TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I HELE DANMARK ER HØJ
Samlet set er trygheden på landsplan høj. 87 procent af alle borgere er trygge i deres nabolag, mens 82 
procent af borgerne har tillid til politiet. Også i de 12 politikredse er andelen af trygge borgere generelt høj. 
Bornholms Politikreds har med 96 procent den højeste andel af trygge borgere, mens Københavns Vestegns 
Politikreds har den laveste andel med 78 procent. Blandt de fem største byer er Esbjerg i Syd- og Sønderjyl-
lands Politikreds den storby, hvor trygheden blandt borgerne er størst, mens Aarhus i Østjyllands Politikreds 
har de mindst trygge borgere.
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OM TRYGHEDSINDEKSET
Tryghedsindekset måler både borgernes tryghed og kriminalitetsniveauet i Danmarks særligt 
udsatte boligområder, i de fem største byer i Danmark, i landets 12 politikredse og i hele Danmark 
samlet set. Tryghedsindekset er et vigtigt værktøj, når politiet skal målrette sine kriminalitetsbe-
kæmpende og tryghedsskabende indsatser. Det anvendes blandt andet, når politikredsene opstiller 
lokale mål for det kriminalpræventive arbejde i boligområderne, synlig tilstedeværelse i gadebilledet 
og SSP-samarbejde. 
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3. SÅDAN HAR VI MÅLT 
Rigspolitiets undersøgelse af borgernes tryghed i deres nabolag og deres tillid til politiet består af tre dele: 

• Borgernes tillid til politiet
 Borgernes tillid til politiet er et billede af, hvorvidt borgerne har tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis der er 

brug for det.

• Borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag
 Borgernes grundlæggende tryghed er et overordnet billede af, hvor trygge borgerne er i deres nabolag.

• Tryghedsindekset
 Tryghedsindekset er et detaljeret billede af borgernes tryghed i forhold til forskellige typer af kriminalitet 

og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag.

I undersøgelsen måles borgernes tryghed og tillid til politiet i de særligt udsatte boligområder i Danmark1, i 
de fem største byer, i de 12 politikredse samt i hele Danmark samlet set. 

TRYGHEDSINDEKSET
Tryghedsindekset består af et Spørgeskemaindeks og et Anmeldelsesindeks. Disse indeks er baseret på to 
datakilder: en spørgeskemaundersøgelse2 blandt mere end 12.000 borgere i Danmark samt politiets register 
over borgernes anmeldelser til politiet3. 

Spørgeskemaindekset er et udtryk for borgernes tryghed. Det består af to indeks, der hver især udtrykker 
forskellige aspekter af borgernes tryghed: indekset for Nabolagsproblemer og indekset for Oplevet tryghed. 
Indekset for Nabolagsproblemer viser borgernes angivelse af, hvorvidt forskellige former for kriminalitet og 
utryghedsskabende adfærd forekommer i deres nabolag. Indekset for Oplevet tryghed viser, i hvilken grad 
forekomsten af disse nabolagsproblemer gør borgerne utrygge. 

For hvert indeks i Tryghedsindekset – indekset for Nabolagsproblemer, indekset for Oplevet tryghed samt 
Anmeldelsesindekset – måles borgernes tryghed i forhold til tre overordnede kriminalitetsformer: kriminalitet 
mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. Tabel 3.1 viser hvilke nabolags-
problemer, der indgår i hver kriminalitetsform.

Tryghedsindekset viser, hvor meget kriminalitet og utryghedsskabende adfærd borgerne oplever i deres 
nabolag, og hvilke former for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd der skaber mest utryghed. Desuden 
viser indekset politiets registreringer af borgernes anmeldelser af kriminalitet. Tryghedsindekset giver et mere 
nuanceret og præcist billede af borgernes tryghed end målinger af borgernes tryghed, der kun er baseret på 
én datakilde.

1 I 2014 er borgernes tryghed og tillid til politiet blevet målt de 29 boligområder, som politiet i 2014 har udpeget som særligt udsatte, mens undersøgelsen i 
2013 omfattede de daværende 34 særligt udsatte boligområder.

2 Danmarks Statistik har på vegne af dansk politi foretaget indsamlingen af spørgeskemadata i perioden 27. juni 2014 til 30. september 2014. Stikprøven 
består af 21.612 repræsentativt udvalgte respondenter på 15 år og derover. Ud af de 21.612 respondenter i stikprøven har 12.279 svaret, hvilket giver en 
svarprocent på 56,8.

3 I Tryghedsindekset for 2014 indgår borgernes anmeldelser til politiet i perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.
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Tabel 3.1  Kriminalitetsformer og nabolagsproblemer som indgår i Tryghedsindekset

Nabolags-
problem

Kriminalitet mod den  
personlige sikkerhed 

Tyveri og indbrud Hensynsløs adfærd

Trusler 
Indbrud eller forsøg på  
indbrud 

Graffiti

Vold Cykeltyveri Affald på gaden

Stof- og alkoholmisbrugere 
på gaden 

Biltyveri Hensynsløs knallertkørsel

Salg af hash eller anden 
form for narkotika 

Tyveri fra bil Hensynsløs kørsel i øvrigt

Tilråb når man færdes på 
gaden 

Tyveri af taske eller pung Støjgener fra andre 
beboere

Ballade på gaden 

Gener fra grupper af unge

Tryghedsindekset måler trygheden på en skala fra 0-100, hvor en høj værdi er et udtryk for en høj grad af tryg-
hed. Alle indeksscorer i Tryghedsindekset skal læses som et udtryk for borgernes tryghedsniveau. Scorerne 
for indeksene betyder således:

• Spørgeskemaindeks
 En indeksscore på 0 betyder, at der er et meget lavt tryghedsniveau blandt borgerne, mens en score på 

100 indikerer et meget højt tryghedsniveau.

• Nabolagsproblemer 
 En indeksscore på 0 betyder, at der er et meget lavt tryghedsniveau, idet borgerne oplever et stort 

omfang af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag. En score på 100 betyder, 
at borgerne oplever et meget højt tryghedsniveau, idet de angiver, at en given kriminalitet eller 
utryghedsskabende adfærd ikke forekommer i deres nabolag.

• Oplevet tryghed 
 En indeksscore på 0 betyder, at borgerne er meget utrygge ved de problemer, der forekommer i 

deres nabolag, mens en score på 100 betyder, at borgerne ikke er utrygge ved nabolagsproble-
merne.

• Anmeldelser
 En indeksscore på 0 betyder, at der er et meget lavt tryghedsniveau som følge af en meget høj forekomst 

af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd, mens en score på 100 indikerer et meget højt trygheds-
niveau, idet der ikke er nogen kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd.

For yderligere beskrivelse af metoden, se Bilag 1 samt ”Politiets Tryghedsindeks - Metoderapport”.
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4.  SÅDAN LÆSES 
TRYGHEDSINDEKSET

Tryghedsindekset belyser både tryghedsniveauet for 2014 og ændringer i forhold til 2013. Figur 4.1 viser 
Tryghedsindekset for hele Danmark, og til højre i Tryghedsindekset ses scorerne i henholdsvis Spørge-
skemaindekset og Anmeldelsesindekset. Det fremgår af figuren, at Danmark på en 0-100 skala har en score 
i Spørgeskemaindekset på 70,8 og en score i Anmeldelsesindekset på 87,1. Til højre for indeksscorerne ses 
en pil og en score, som indikerer ændringen i borgernes tryghed siden 2013. I tryghedsundersøgelsen fra 
2013 var scoren i Spørgeskemaindekset 73,5, hvilket betyder, at Spørgeskemaindekset er faldet med 2,7 
point siden 2013. Faldet er statistisk signifikant4, hvilket betyder, at borgerne er mindre trygge i 2014 sam-
menlignet med 2013. I 2013 var scoren i Anmeldelsesindekset 84,9, hvilket betyder, at Anmeldelsesindekset 
er steget med 2,2 point5. Borgerne vurderer altså selv, at de er mindre trygge i 2014 sammenlignet med 2013, 
samtidig med at der er et lavere kriminalitetsniveau. 

Længere mod venstre i figur 4.1 ses det, at Spørgeskemaindekset består af en score for Nabolagsproblemer 
på 76,7 og en score for Oplevet tryghed på 64,9. Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er, som pilen og 
ændringsscoren viser, faldet 0,8 point fra 2013 til 2014. Faldet er dog ikke særligt stort og er ikke statistisk 
signifikant. Det betyder, at borgerne oplever omtrent det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014 som 

Dette kapitel indeholder en vejledning i, hvordan Tryghedsindekset læses. Tryghedsindekset for hele 
 Danmark er gennemgået nedenfor. 

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 88,6  0,1

Tyveri og indbrud 71,4  0,5

Hensynsløs adfærd 70,1  2,9 76,7  0,8

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,0  2,9 64,9  4,7

Tyveri og indbrud 61,5  5,1

Hensynsløs adfærd 69,2  6,1

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 86,8  2,3

Tyveri og indbrud 84,2  3,5

Hensynsløs adfærd 90,3  0,9

Spørgeskemaindeks 70,8  2,7

Anmeldelsesindeks 87,1  2,2

Figur 4.1  Tryghedsindeks for Danmark

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

4 Statistisk signifikans er et udtryk for, hvorvidt en forskel mellem to målinger er statistisk sikker, eller om den eventuelt blot skyldes tilfældigheder (for en 
nærmere beskrivelse af statistisk signifikans, se Bilag 1). Antallet af besvarelser i et område er afgørende for, hvorvidt en forskel mellem to målinger er 
statistisk sikker. Derfor er en forskel på 2,7 point i Spørgeskemaindekset for Danmark statistisk sikker, mens en større forskel i Spørgeskemaindekset for 
et særligt udsat boligområde ikke nødvendigvis er statistisk sikker. Det skyldes, at der i et særligt udsat boligområde er færre besvarelser, end der er i hele 
Danmark.

5 Resultaterne i Anmeldelsesindekset er baseret på politiets register over anmeldelser, der indeholder alle anmeldelser fra borgere til politiet. Der er ikke 
foretaget signifikanstest af Anmeldelsesindekset.
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i 2013. Scoren i indekset for Oplevet tryghed er faldet med 4,7 point fra 2013 til 2014. Faldet er statistisk 
signifikant, hvilket betyder, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, de oplever i deres nabolag. 
Samlet set viser indekset for Nabolagsproblemer og indekset for Oplevet tryghed altså, at borgerne oplever 
omtrent det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014 som i 2013, men at de er blevet mere utrygge ved 
de nabolagsproblemer, de oplever. 

Til venstre i figur 4.1 ses scorerne for de tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, 
tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd. Værdierne for de tre kriminalitetsformer kan aflæses for alle tre 
indeks: indekset for Nabolagsproblemer, indekset for Oplevet tryghed og indekset for Anmeldelser.

I indekset for Nabolagsproblemer ses det, at scoren for hensynsløs adfærd er 70,1, og at der er sket et fald på 
2,9 point fra 2013 til 2014. Denne ændring er statistisk signifikant, hvilket betyder, at borgerne oplever flere 
nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs adfærd i 2014, end de gjorde i 2013. Ændringerne i scorerne for 
de andre kriminalitetsformer i indekset for Nabolagsproblemer er på den anden side minimale, og er derfor 
ikke statistisk signifikante. Det betyder, at borgerne i 2014 oplever omtrent det samme omfang af kriminalitet 
mod den personlige sikkerhed samt tyverier og indbrud, som de gjorde i 2013.

I indekset for Oplevet tryghed ses det, at der er sket et fald i scorerne for alle tre kriminalitetsformer: krimina-
litet mod den personlige sikkerhed, tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd. Da alle tre fald er statistisk 
signifikante, betyder det, at borgerne i 2014 er mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer sammenlignet 
med 2013.

Faldet i kriminaliteten, som kan aflæses af den højere score i Anmeldelsesindekset, skyldes, at der i 2014 
er sket en stigning i scorerne for alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, 
tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd. Det betyder, at der er sket et fald i anmeldelserne af alle tre 
kriminalitetsformer.

Det er ikke muligt at sammenligne Spørgeskemaindekset og Anmeldelsesindekset direkte. Årsagen er, at 
der er tale om to forskellige datakilder; den ene spørgeskemabaseret og den anden registerbaseret. Der kan 
derfor ikke sættes lighedstegn mellem scoren for Spørgeskemaindekset og scoren for Anmeldelsesindekset. 
Derimod er det muligt at følge udviklingen i hver enkelt indeksscore over tid og at sammenligne indekssco-
rerne på tværs af geografiske områder.
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På landsplan er borgernes tillid til politiet samlet set høj, idet 82,0 procent har svaret, at de har tillid til, at 
politiet vil hjælpe, hvis der er behov for det. Niveauet er omtrent det samme i Danmarks fem største byer. 
Tilliden til politiet er lavere i de særligt udsatte boligområder, hvor 76,7 procent af borgerne har tillid til, at 
politiet vil hjælpe, hvis der er behov for det.

I 2014 er borgernes tillid til politiet i hele Danmark, i landets fem største byer og i de særligt udsatte boligom-
råder på samme niveau som i 2013.

5.  TILLIDEN TIL POLITIET  
I DANMARK 
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Figur 5.1  Borgernes tillid til politiet i Danmark

5.1  BORGERNES TILLID TIL POLITIET I DANMARK

I Danmark har 82,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
5.1). Det er på samme niveau som i 2013, hvor 84,3 procent af borgerne havde tillid til politiet. 

I 2014 har 15,1 procent af borgerne i hele Danmark svaret nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at 
politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var det 14,7 procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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5.2   BORGERNES TILLID TIL POLITIET I DE FEM STØRSTE BYER  
I DANMARK

I de fem største byer i Danmark har 83,7 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har 
brug for det (se figur 5.2). Det er på samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne har 
tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i de fem største byer, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
85,7 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 13,7 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var det 13,2 
procent i 2013. 
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Figur 5.2  Borgernes tillid til politiet i de fem største byer i Danmark

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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5.3   BORGERNES TILLID TIL POLITIET I DE SÆRLIGT UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER I DANMARK

I de særligt udsatte boligområder i Danmark har 76,7 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, 
hvis de har brug for det (se figur 5.3). Det er en mindre andel end i hele Danmark, hvor 82,0 procent af bor-
gerne har tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i de særligt udsatte boligområder, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som 
i 2013, hvor 79,9 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 19,2 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var det 18,8 procent i 2013.
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Figur 5.3  Borgernes tillid til politiet i de særligt udsatte boligområder i Danmark

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”



6.  DEN GRUNDLÆGGENDE 
TRYGHED I DANMARK
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Den grundlæggende tryghed i Danmark er samlet set høj. I 2014 er der således 86,8 procent af borgerne, 
som har anført, at de er trygge i deres nabolag. Samtidig kan det konstateres, at niveauet er nogenlunde det 
samme i de fem største byer. I de særligt udsatte boligområder er borgerne mindre trygge end i hele Danmark. 

Der er en tendens til, at trygheden i hele Danmark er blevet mindre siden 2013, mens trygheden i de fem 
største byer og i de særligt udsatte boligområder er på samme niveau som i 2013.
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6.1 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I DANMARK

I Danmark er 86,8 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 6.1). Det viser målingen af bor-
gernes grundlæggende tryghed. Der er en tendens til, at borgernes tryghed er faldet siden 2013, hvor 88,5 
procent af borgerne var trygge i deres nabolag. 

Andelen af borgere i Danmark, som er utrygge, udgør 8,5 procent i 2014, mens 4,5 procent har svaret, at de 
hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 7,5 procent, der var utrygge, og 3,8 
procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 
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Figur 6.1  Borgernes grundlæggende tryghed i Danmark

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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6.2  BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I DE FEM 
STØRSTE BYER I DANMARK

I de fem største byer i Danmark er 86,2 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 6.2). Det 
viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er på samme niveau som i hele Danmark, hvor 86,8 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af trygge borgere i de fem største byer er omtrent den samme i 2014 som i 2013, hvor 86,6 procent af 
borgerne var trygge i deres nabolag. Der er 8,5 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 5,1 procent 
har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 7,8 procent, der var 
utrygge, og 5,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 
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Figur 6.2  Borgernes grundlæggende tryghed i de fem største byer i Danmark

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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6.3  BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I DE SÆRLIGT 
UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK

I de særligt udsatte boligområder i Danmark er 69,9 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 
6.3). Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Danmark, 
hvor 86,8 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af trygge borgere i de særligt udsatte boligområder er omtrent den samme i 2014 som i 2013, hvor 
69,5 procent af borgerne var trygge i deres nabolag. Andelen af borgere, som er utrygge, udgør 18,5 procent 
i 2014, mens 11,1 procent har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der hen-
holdsvis 18,8 procent, der var utrygge, og 11,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013.
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Figur 6.3  Borgernes grundlæggende tryghed i de særligt udsatte boligområder i Danmark

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



7.  TRYGHEDSINDEKS
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Tryghedsindekset for de særligt udsatte boligområder viser, at der er et lavere niveau af kriminalitet i de 
særligt udsatte boligområder, end der er i hele Danmark. Borgerne i de særligt udsatte boligområder oplever 
imidlertid flere problemer i deres nabolag end borgerne i hele Danmark, og de er mere utrygge ved nabo-
lagsproblemerne. 

I de fem største byer i Danmark er borgerne mindre utrygge ved problemer i deres nabolag end borgerne i 
hele landet, men de oplever et større omfang af nabolagsproblemer. Der er et højere kriminalitetsniveau i de 
fem største byer, end der er i hele Danmark. 
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 88,6  0,1

Tyveri og indbrud 71,4  0,5

Hensynsløs adfærd 70,1  2,9 76,7  0,8

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,0  2,9 64,9  4,7

Tyveri og indbrud 61,5  5,1

Hensynsløs adfærd 69,2  6,1

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 86,8  2,3

Tyveri og indbrud 84,2  3,5

Hensynsløs adfærd 90,3  0,9

Spørgeskemaindeks 70,8  2,7

Anmeldelsesindeks 87,1  2,2

Figur 7.1  Tryghedsindeks for Danmark

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

7.1 TRYGHEDSINDEKS FOR DANMARK

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR DANMARK FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet med 2,7 point til 70,8 fra 2013 til 2014 (se figur 7.1), hvilket betyder, 
at borgerne i Danmark er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scoren i indekset for Oplevet tryghed er faldet, 
hvilket indikerer, at borgerne er blevet mere utrygge ved problemer i deres nabolag. Borgerne i Danmark er 
blevet mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og 
indbrud samt hensynsløs adfærd.

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer har ikke ændret sig nævneværdigt siden 2013, hvilket betyder, 
at borgerne i Danmark samlet set oplever omtrent det samme niveau af nabolagsproblemer i 2014 som i 
2013. Borgerne har imidlertid angivet, at der forekommer flere nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs 
adfærd i 2014. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget med 2,2 point til 87,1 fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminali-
tetsniveauet i Danmark er faldet. Der er sket et fald i niveauet for alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod 
den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 82,6  0,8

Tyveri og indbrud 67,3  0,4

Hensynsløs adfærd 61,9  2,9 70,6  0,6

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,3  1,8 66,9  3,9

Tyveri og indbrud 65,0  3,4

Hensynsløs adfærd 71,5  6,4

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 84,8  2,7

Tyveri og indbrud 72,6  5,1

Hensynsløs adfærd 92,5  1,8

Spørgeskemaindeks 68,8  2,2

Anmeldelsesindeks 83,3  3,2

Figur 7.2  Tryghedsindeks for de fem største byer i Danmark

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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7.2  TRYGHEDSINDEKS FOR DE FEM STØRSTE BYER  
I DANMARK

TRYGHEDSINDEKSET FOR DE FEM STØRSTE BYER SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET 
FOR HELE DANMARK
I de fem største byer samlet set er scoren i Spørgeskemaindekset 68,8 (se figur 7.2). Det betyder, at borgerne 
er mindre trygge end borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). Det 
skyldes, at borgerne i de fem største byer oplever et større omfang af nabolagsproblemer end borgerne i hele 
Danmark. Mere specifikt oplever de mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud 
samt mere hensynsløs adfærd. Borgerne i de fem største byer er imidlertid mindre utrygge ved de tyverier 
og indbrud, de oplever, end borgerne i hele landet er. Der er også en tendens til, at de er mindre utrygge ved 
hensynsløs adfærd i deres nabolag.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 83,3 i 2014, hvilket betyder, at der er et højere kriminalitetsniveau i de fem 
største byer, end der er i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Mens kriminalitetsni-
veauet i de fem største byer i Danmark er steget fra 2013 til 2014, er det faldet i hele landet.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR DE FEM STØRSTE BYER FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 7.2), hvilket betyder, at borgerne i de fem 
største byer i Danmark er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scoren i indekset for Oplevet tryghed er faldet, 
hvilket indikerer, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, som forekommer i deres nabolag. Mere 
specifikt er borgerne blevet mere utrygge ved tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd.

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er på omtrent samme niveau i 2014 som i 2013, hvilket betyder, 
at borgerne i de fem største byer i Danmark samlet set oplever nogenlunde det samme niveau af nabolags-
problemer i 2014 som i 2013. Borgerne har imidlertid anført, at der forekommer flere nabolagsproblemer 
vedrørende hensynsløs adfærd. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i de fem 
største byer er steget. Der er sket en stigning i alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 61,8  1,4

Tyveri og indbrud 59,4  1,6

Hensynsløs adfærd 45,9  7,2 55,7  3,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 57,0  0,9 58,1  4,0

Tyveri og indbrud 57,2  3,3

Hensynsløs adfærd 60,1  7,7

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 85,1  1,1

Tyveri og indbrud 84,9  1,6

Hensynsløs adfærd 94,8  2,8

Spørgeskemaindeks 56,9  3,7

Anmeldelsesindeks 88,3  1,9

Figur 7.3  Tryghedsindeks for de særligt udsatte boligområder i Danmark

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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7.3  TRYGHEDSINDEKS FOR DE SÆRLIGT UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER I DANMARK 

TRYGHEDSINDEKSET FOR DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER SAMMENLIGNET MED 
 TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE DANMARK
I de særligt udsatte boligområder er scoren i Spørgeskemaindekset 56,9 (se figur 7.3). Det betyder, at bor-
gerne i de særligt udsatte boligområder er mindre trygge i 2014 end borgerne i hele Danmark, hvor scoren 
i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). Det skyldes, at borgerne i de særligt udsatte boligområder 
oplever flere problemer i deres nabolag end borgerne i hele Danmark, og at de er mere utrygge ved nabo-
lagsproblemerne. Mere specifikt oplever de mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og 
indbrud samt mere hensynsløs adfærd, og de er mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 88,3 i 2014, hvilket betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i de 
særligt udsatte boligområder end i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. 

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FRA 2013 TIL 
2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 7.3), hvilket betyder, at borgerne i de 
særligt udsatte boligområder i Danmark er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scorerne i indekset for 
Nabolagsproblemer og i indekset for Oplevet tryghed er faldet. Borgerne i de særligt udsatte boligområder 
oplever altså flere problemer i deres nabolag i 2014, og de er blevet mere utrygge ved nabolagsproblemerne. 

Faldet i indekset for Nabolagsproblemer skyldes især, at borgerne oplever flere nabolagsproblemer vedrø-
rende hensynsløs adfærd i 2014. Der er også en tendens til, at de oplever flere tyverier og indbrud samt mere 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed. Faldet i indekset for Oplevet tryghed skyldes først og fremmest, 
at borgerne er blevet mere utrygge ved tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i de særligt 
udsatte boligområder i Danmark er faldet. Der er sket et fald i alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod 
den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. 



8.  NORDJYLLANDS  
POLITIKREDS
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Figur 8.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Nordjyllands Politikreds

72,3

SAMMENFATNING
Nordjyllands Politi har udpeget to særligt udsatte boligområder i 2014: Løvvangen og Sebbers-
undvej, som begge ligger i Aalborg Kommune. I Løvvangen er borgernes tillid til politiet høj, og det 
samme billede tegner sig for Aalborg Kommune og hele Nordjyllands Politikreds. På Sebbersundvej 
er der er en tendens til, at andelen af borgere, der har tillid til politiet, er mindre end i Aalborg Kom-
mune.

Kriminalitetsniveauet i de to særligt udsatte boligområder er lavere, end det er i Aalborg Kommune. 
Borgerne på Sebbersundvej er imidlertid mindre trygge i deres nabolag end borgerne i Aalborg Kom-
mune, og i Løvvangen er der en tendens til, at borgerne er mindre trygge end i kommunen. Borgerne 
i de to særligt udsatte boligområder oplever flere problemer i deres nabolag end borgerne i Aalborg 
Kommune, og de er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, de oplever. 



8.1 NORDJYLLANDS POLITIKREDS

8.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I NORDJYLLANDS POLITIKREDS
I Nordjyllands Politikreds har 84,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug 
for det (se figur 8.1.1). Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne har tillid 
til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Nordjyllands Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 85,9 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 14,0 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var der 13,6 procent i 2013.
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Figur 8.1.1  Borgernes tillid til politiet i Nordjyllands Politikreds

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”



8.1.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I NORDJYLLANDS POLITIKREDS
I Nordjyllands Politikreds er 85,9 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 8.1.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 86,8 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Nordjyllands Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 
som i 2013, hvor 87,8 procent af borgerne var trygge. Der er 9,7 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, 
mens 4,1 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 6,8 procent, der var utrygge, og 5,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 
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Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 8.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Nordjyllands Politikreds



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 92,8  2,1

Tyveri og indbrud 78,1  3,4

Hensynsløs adfærd 77,1  0,4 82,7  1,7

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 62,3  2,6 65,1  4,3

Tyveri og indbrud 61,9  7,9

Hensynsløs adfærd 71,0  2,5

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 88,7  3,3

Tyveri og indbrud 89,4  3,0

Hensynsløs adfærd 92,9  0,9

Spørgeskemaindeks 73,9  1,3

Anmeldelsesindeks 90,3  2,4

Figur 8.1.3  Tryghedsindeks for Nordjyllands Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

8.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR NORDJYLLANDS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR NORDJYLLANDS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE DANMARK
I Nordjyllands Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 73,9 i 2014 (se figur 8.1.3). Det betyder, at 
borgerne i Nordjyllands Politikreds er mere trygge end borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeske-
maindekset er 70,8 (se figur 7.1). Det skyldes, at borgerne i politikredsen oplever et mindre omfang af na-
bolagsproblemer vedrørende kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs 
adfærd. Borgerne i politikredsen er imidlertid omtrent lige så utrygge ved problemerne i deres nabolag som 
borgerne i hele Danmark.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 90,3 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Nordjyl-
lands Politikreds end i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at der er 
mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd 
i politikredsen, end der er i hele Danmark.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR NORDJYLLANDS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 8.1.3). Det betyder, at 
borgerne i Nordjyllands Politikreds er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, at 
scoren i indekset for Nabolagsproblemer er omtrent den samme i 2014. Borgerne oplever altså nogenlunde 
det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014, som de gjorde i 2013. 

Selvom borgerne i Nordjyllands Politikreds er omtrent lige så trygge i 2014, som de var i 2013, er scoren i 
indekset for Oplevet tryghed faldet, hvilket betyder, at borgerne er mere utrygge ved problemerne i deres 
nabolag. Mere specifikt er det forekomsten af tyveri og indbrud, som gør borgerne i Nordjyllands Politikreds 
mere utrygge i 2014. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminaliteten i Nordjyllands 
Politikreds er faldet. Det skyldes, at der er sket et fald i niveauet af alle tre kriminalitetsformer - dog særligt i 
kriminaliteten mod den personlige sikkerhed samt tyveri og indbrud. 
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8.2 AALBORG KOMMUNE

8.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I AALBORG KOMMUNE
I Aalborg Kommune har 85,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det 
(se figur 8.2.1). Det er samme niveau som i hele Nordjyllands Politikreds, hvor 84,0 procent af borgerne har 
tillid til politiet (se figur 8.1.1).

Andelen af borgere i Aalborg Kommune, der har tillid til politiet, er på samme niveau som i 2013, hvor 86,6 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 14,0 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var det 12,2 
procent i 2013.
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Figur 8.2.1  Borgernes tillid til politiet i Aalborg Kommune

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 8.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Aalborg Kommune

8.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I AALBORG KOMMUNE
I Aalborg Kommune er 87,0 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 8.2.2). Det viser må-
lingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele Nordjyllands Politikreds, 
hvor 85,9 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 8.1.2). 

Andelen af borgere i Aalborg Kommune, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 
2013, hvor 86,4 procent var trygge. I Aalborg Kommune er 9,8 procent af borgerne utrygge i 2014, mens 2,3 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
6,0 procent, der var utrygge, og 7,5 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



8.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR AALBORG KOMMUNE

TRYGHEDSINDEKSET FOR AALBORG KOMMUNE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET 
FOR HELE NORDJYLLANDS POLITIKREDS
I Aalborg Kommune er scoren i Spørgeskemaindekset 74,9 i 2014 (se figur 8.2.3). Det betyder, at borgerne 
i Aalborg Kommune er omtrent lige så trygge som borgerne i hele Nordjyllands Politikreds, hvor scoren i 
Spørgeskemaindekset er 73,9 (se figur 8.1.3). Selvom borgerne i Aalborg Kommune oplever det samme 
omfang af nabolagsproblemer som borgerne i hele politikredsen, er borgerne i kommunen mindre utrygge 
ved nabolagsproblemerne.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 87,9 i 2014. Det betyder, at der er et højere kriminalitetsniveau i Aalborg 
Kommune, end der er i hele Nordjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 90,3. Det skyldes 
især, at der er flere tyverier og indbrud samt mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed i kommunen, 
end der er i hele politikredsen. Mens kriminalitetsniveauet i Aalborg Kommune er steget fra 2013 til 2014, er 
det faldet i hele Nordjyllands Politikreds. 

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR AALBORG KOMMUNE FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 8.2.3). Det betyder, at 
borgerne i Aalborg Kommune er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, at både 
scoren i indekset for Nabolagsproblemer og scoren i indekset for Oplevet tryghed er på samme niveau som 
i 2013. Borgerne i Aalborg Kommune oplever altså det samme niveau af nabolagsproblemer i 2014, og de 
er overordnet set lige så utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever.

Selvom borgerne i Aalborg Kommune generelt set er lige så utrygge ved de problemer, som forekommer i 
deres nabolag, er der en tendens til, at forekomsten af hensynsløs adfærd gør dem mere utrygge i 2014, end 
den gjorde i 2013. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Aalborg 
Kommune er steget. Der er sket en stigning i niveauet af alle tre kriminalitetsformer - dog særligt i kriminali-
teten mod den personlige sikkerhed samt tyveri og indbrud. 

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 91,5  3,0

Tyveri og indbrud 74,4  3,3

Hensynsløs adfærd 76,4  2,7 80,8  3,0

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 66,8  2,2 69,0  1,5

Tyveri og indbrud 66,8  1,2

Hensynsløs adfærd 73,5  5,3

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 86,0  3,5

Tyveri og indbrud 85,1  4,2

Hensynsløs adfærd 92,5  1,4

Spørgeskemaindeks 74,9  0,8

Anmeldelsesindeks 87,9  3,0

Figur 8.2.3  Tryghedsindeks for Aalborg Kommune

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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8.3 SEBBERSUNDVEJ I AALBORG KOMMUNE

8.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET PÅ SEBBERSUNDVEJ
På Sebbersundvej har 77,4 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 8.3.1). Der er en tendens til, at der er en mindre andel af borgerne, der har tillid til politiet i boligområdet 
end i Aalborg Kommune, hvor 85,0 procent af borgerne har tillid til politiet (se figur 8.2.1).

Andelen af borgere på Sebbersundvej, der har tillid til politiet, er på det samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
80,7 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 20,1 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 16,8 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 8.3.1  Borgernes tillid til politiet på Sebbersundvej
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8.3.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED PÅ SEBBERSUNDVEJ
På Sebbersundvej er 72,3 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 8.3.2). Det viser måling-
en af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Aalborg Kommune, hvor 87,0 procent 
af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 8.2.2). 

Andelen af borgere på Sebbersundvej, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 
2013, hvor 69,1 procent var trygge. På Sebbersundvej er 18,5 procent af borgerne utrygge i 2014, mens 9,2 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
16,6 procent, der var utrygge, og 13,1 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 8.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed på Sebbersundvej



8.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR SEBBERSUNDVEJ

TRYGHEDSINDEKSET FOR SEBBERSUNDVEJ SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
AALBORG KOMMUNE
På Sebbersundvej er scoren i Spørgeskemaindekset 61,5 i 2014 (se figur 8.3.3). Det betyder, at borgerne på 
Sebbersundvej er mindre trygge end borgerne i Aalborg Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 
74,9 (se figur 8.2.3). Det skyldes, at de oplever flere nabolagsproblemer end borgerne i Aalborg Kommune, 
og samtidig er borgerne på Sebbersundvej mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever 
borgerne på Sebbersundvej mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt 
mere hensynsløs adfærd. De er mere utrygge ved de tyverier og indbrud samt den hensynsløse adfærd, de 
oplever, sammenlignet med borgerne i Aalborg Kommune, og der er også en tendens til, at de er mere utrygge 
ved den kriminalitet mod den personlige sikkerhed, de oplever.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 89,2 i 2014. Det betyder, at der overordnet set er et lavere kriminalitets-
niveau på Sebbersundvej sammenlignet med Aalborg Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 
87,9. Det skyldes, at der er færre tyverier og indbrud på Sebbersundvej end i Aalborg Kommune, men der er 
omvendt mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd på Sebbersundvej 
end i kommunen. Hvor kriminalitetsniveauet på Sebbersundvej er faldet fra 2013 til 2014, er det steget i 
Aalborg Kommune.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR SEBBERSUNDVEJ FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 8.3.3), hvilket betyder, at borgerne på 
Sebbersundvej er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scoren i indekset for Oplevet tryghed er faldet, hvilket 
vil sige, at borgerne er mere utrygge ved de problemer, som forekommer i deres nabolag. Mere specifikt er 
det nabolagsproblemer, der vedrører hensynsløs adfærd, som gør borgerne mere utrygge. Scoren i indekset 
for Nabolagsproblemer er på samme niveau i 2014 som i 2013. Det betyder, at borgerne på Sebbersundvej 
oplever nogenlunde det samme niveau af nabolagsproblemer i 2014, som de gjorde i 2013. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet på Seb-
bersundvej samlet set er faldet. Det skyldes, at der er sket et fald i niveauet af kriminalitet mod den person-
lige sikkerhed samt i antallet af tyverier og indbrud i 2014. Der er imidlertid sket en stigning i kriminaliteten 
vedrørende hensynsløs adfærd.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 71,3  3,6

Tyveri og indbrud 65,6  3,6

Hensynsløs adfærd 55,5  3,6 64,2  1,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 58,9  1,5 58,9  6,4

Tyveri og indbrud 59,2  5,2

Hensynsløs adfærd 58,7  12,5

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 81,8  3,8

Tyveri og indbrud 96,7  8,1

Hensynsløs adfærd 88,9  4,5

Spørgeskemaindeks 61,5  3,8

Anmeldelsesindeks 89,2  2,5

Figur 8.3.3  Tryghedsindeks for Sebbersundvej

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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8.4 LØVVANGEN I AALBORG KOMMUNE

8.4.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I LØVVANGEN
I Løvvangen har 85,1 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
8.4.1). Det er det samme niveau som i Aalborg Kommune, hvor 85,0 procent af borgerne har tillid til politiet 
(se figur 8.2.1).

Andelen af borgere i Løvvangen, der har tillid til politiet, er på det samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
86,5 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 11,5 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 13,5 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 8.4.1  Borgernes tillid til politiet i Løvvangen
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Figur 8.4.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Løvvangen

8.4.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I LØVVANGEN
I Løvvangen er 82,5 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 8.4.2). Det viser målingen af 
borgernes grundlæggende tryghed. Der er en tendens til, at der er en mindre andel af borgerne i Løvvangen, 
der er trygge i deres nabolag, end i Aalborg Kommune, hvor 87,0 procent af borgerne er trygge i deres nabolag 
(se figur 8.2.2). 

Andelen af borgere i Løvvangen, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, hvor 
80,5 procent var trygge. I Løvvangen er 11,5 procent af borgerne utrygge i 2014, mens 6,0 procent af borgerne 
har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 11,4 procent, der var 
utrygge, og 7,5 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



8.4.3 TRYGHEDSINDEKS FOR LØVVANGEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR LØVVANGEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
 AALBORG KOMMUNE
I Løvvangen er scoren i Spørgeskemaindekset 68,7 i 2014 (se figur 8.4.3). Det betyder, at borgerne i Løvvan-
gen er mindre trygge end borgerne i Aalborg Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 74,9 (se figur 
8.2.3). Det skyldes, at borgerne i Løvvangen oplever flere problemer i deres nabolag end borgerne i Aalborg 
Kommune, og samtidig er borgerne i Løvvangen mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt 
oplever borgerne i Løvvangen mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd, 
mens det er den hensynsløse adfærd, der gør borgerne i boligområdet mere utrygge.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 91,7 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Løvvangen, 
end der er i Aalborg Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,9. Det skyldes, at der er mindre kri-
minalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd i boligom-
rådet. Mens kriminalitetsniveauet i Løvvangen er faldet fra 2013 til 2014, er det steget i Aalborg Kommune.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR LØVVANGEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 8.4.3). Det betyder, at bor-
gerne i Løvvangen er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, at scoren i indekset 
for Nabolagsproblemer er på omtrent samme niveau i 2014. Borgerne i Løvvangen oplever altså nogenlunde 
det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014, som de gjorde i 2013.

Selvom borgerne i Løvvangen overordnet set er lige så trygge i 2014, som de var i 2013, er der sket et fald i 
scoren i indekset for Oplevet tryghed. Det betyder, at de oplever en højere grad af utryghed ved problemer i 
deres nabolag. Mere specifikt er det nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs adfærd, som gør borgerne 
i Løvvangen mere utrygge. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Løvvan-
gen er faldet. Det skyldes, at der er sket et fald i niveauet af alle tre kriminalitetsformer – især kriminalitet 
vedrørende hensynsløs adfærd. 

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 81,1  0,5

Tyveri og indbrud 75,2  4,1

Hensynsløs adfærd 67,6  0,5 74,7  1,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 59,2  6,3 62,7  5,6

Tyveri og indbrud 63,7  3,0

Hensynsløs adfærd 65,2  7,4

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 88,2  0,8

Tyveri og indbrud 91,8  0,1

Hensynsløs adfærd 95,1  7,3

Spørgeskemaindeks 68,7  2,1

Anmeldelsesindeks 91,7  2,7

Figur 8.4.3  Tryghedsindeks for Løvvangen

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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9.  ØSTJYLLANDS  
POLITIKREDS
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Figur 9.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Østjyllands Politikreds

55,0

SAMMENFATNING
Østjyllands Politi har udpeget to særligt udsatte boligområder i 2014: Bispehaven samt Gellerup-
parken og Toveshøj, som begge ligger i Aarhus Kommune. Borgerne i begge boligområder er mindre 
trygge i deres nabolag end borgerne i Aarhus Kommune. De oplever flere problemer i deres nabolag 
end borgerne i kommunen, og andelen af borgere, der har tillid til politiet, er mindre.

Andelen af borgere i Aarhus Kommune, som er trygge, er lige så stor som i hele Østjyllands poli-
tikreds, og andelen af borgere i kommunen, der har tillid til politiet, er også lige så stor som i hele 
politikredsen. Tilliden til politiet i Østjyllands Politikreds ligger på niveau med tilliden til politiet i hele 
Danmark, og det samme gør borgernes grundlæggende tryghed. 



9.1 ØSTJYLLANDS POLITIKREDS

9.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Østjyllands Politikreds har 83,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for 
det (se figur 9.1.1). Det er på samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne har tillid til 
politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Østjyllands Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, 
hvor 88,0 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 12,9 procent af borgerne svaret nej på spørgs-
målet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var 
der 10,9 procent i 2013.

  POLITIETS TRYGHEDSINDEKS    45

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 9.1.1  Borgernes tillid til politiet i Østjyllands Politikreds



9.1.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Østjyllands Politikreds er 85,9 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 9.1.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er på samme niveau som i hele Danmark, hvor 86,8 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1).

Andelen af borgere i Østjyllands Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som 
i 2013, hvor 88,4 procent af borgerne var trygge. Der er 9,0 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 
5,1 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholds-
vis 6,4 procent, der var utrygge, og 5,0 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 
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Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 9.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Østjyllands Politikreds



9.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR ØSTJYLLANDS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR ØSTJYLLANDS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE DANMARK 
I Østjyllands Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 71,0 i 2014 (se figur 9.1.3). Det betyder, at borgerne 
i Østjyllands Politikreds er omtrent lige så trygge som borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskema-
indekset er 70,8 (se figur 7.1). Således oplever borgerne i Østjyllands Politikreds det samme omfang af na-
bolagsproblemer som borgerne i hele Danmark, og de er samtidig lige så utrygge ved nabolagsproblemerne.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 84,9 i 2014. Det betyder, at der er et højere kriminalitetsniveau i Østjyllands 
Politikreds end i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Østjyllands Politikreds har et 
højere niveau af alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud 
samt hensynsløs adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR ØSTJYLLANDS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 9.1.3). Det betyder, at borgerne i Østjyl-
lands Politikreds er mindre trygge i 2014, end de var i 2013. Det skyldes, at der er sket et fald i indekset for 
Oplevet tryghed, hvilket betyder, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, der forekommer i deres 
nabolag. Det er især tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd, som gør borgerne mere utrygge. Scoren i 
indekset for Nabolagsproblemer er på samme niveau i 2014, som den var i 2013. Det betyder, at borgerne i 
Østjyllands Politikreds oplever nogenlunde det samme omfang af problemer i deres nabolag. Der er imidlertid 
en tendens til, at borgerne oplever mere hensynsløs adfærd i 2014.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Østjyl-
lands Politikreds er faldet. Der er sket et fald i niveauet af alle tre kriminalitetsformer – dog særligt tyveri og 
indbrud.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 88,9  2,0

Tyveri og indbrud 71,6  1,0

Hensynsløs adfærd 68,6  3,7 76,4  2,3

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 63,7  3,0 65,5  5,4

Tyveri og indbrud 61,7  7,4

Hensynsløs adfærd 71,2  5,8

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 84,2  1,0

Tyveri og indbrud 81,7  2,9

Hensynsløs adfærd 88,7  0,8

Spørgeskemaindeks 71,0  3,8

Anmeldelsesindeks 84,9  1,6

Figur 9.1.3  Tryghedsindeks for Østjyllands Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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9.2 AARHUS KOMMUNE

9.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I AARHUS KOMMUNE
I Aarhus Kommune har 85,7 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det 
(se figur 9.2.1). Det er på samme niveau som i hele Østjyllands Politikreds, hvor 83,0 procent af borgerne har 
tillid til politiet (se figur 9.1.1).

Andelen af borgere i Aarhus Kommune, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
88,1 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 10,3 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 11,9 
procent i 2013.
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Figur 9.2.1  Borgernes tillid til politiet i Aarhus Kommune

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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9.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I AARHUS KOMMUNE
I Aarhus Kommune er 84,6 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 9.2.2). Det viser må-
lingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er på samme niveau som i hele Østjyllands Politikreds, hvor 
85,9 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 9.1.2). 

Andelen af borgere i Aarhus Kommune, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 
2013, hvor 87,5 procent var trygge. I Aarhus Kommune er 9,1 procent af borgerne utrygge i 2014, mens 6,3 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
6,6 procent, der var utrygge og 6,0 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 9.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Aarhus Kommune



9.2.3 TRYGHEDSINDEKSET FOR AARHUS KOMMUNE

TRYGHEDSINDEKSET FOR AARHUS KOMMUNE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE ØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Aarhus Kommune er scoren i Spørgeskemaindekset 68,1 i 2014 (se figur 9.2.3). Det betyder, at borgerne i 
Aarhus Kommune er mindre trygge end borgerne i hele Østjyllands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemain-
dekset er 71,0 (se figur 9.1.3). Det skyldes, at borgerne i Aarhus Kommune oplever flere nabolagsproblemer 
end borgerne i hele politikredsen. Mere specifikt oplever borgerne i Aarhus Kommune et større omfang af 
tyverier og indbrud. Borgerne i kommunen er imidlertid lige så utrygge ved problemerne i deres nabolag som 
borgerne i hele politikredsen.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 82,4 i 2014. Det betyder, at der er et højere kriminalitetsniveau i Aarhus 
Kommune, end der er i hele Østjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 84,9. Det skyldes 
primært, at der er flere tyverier og indbrud samt mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed i kommunen. 
Mens kriminalitetsniveauet i Aarhus Kommune er steget, er det faldet i Østjyllands Politikreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR AARHUS KOMMUNE FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 9.2.3), hvilket betyder, at borgerne i Aarhus 
Kommune er blevet mindre trygge. Det skyldes, at der er sket et fald i indekset for Oplevet tryghed, hvilket 
betyder, at borgerne er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Det er især tyverier og ind-
brud samt hensynsløs adfærd, som gør borgerne mere utrygge, og der er også en tendens til, at borgerne er 
blevet mere utrygge ved kriminaliteten mod den personlige sikkerhed. Selvom borgerne i Aarhus Kommune 
er blevet mere utrygge ved problemerne i deres nabolag, viser indekset for Nabolagsproblemer imidlertid, 
at de ikke oplever flere nabolagsproblemer i 2014, end de gjorde i 2013. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Aarhus 
Kommune er steget. Der er sket en stigning i niveauet af alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den 
personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 87,3  0,4

Tyveri og indbrud 65,2  1,5

Hensynsløs adfærd 64,7  3,2 72,4  1,7

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 60,2  7,4 63,7  8,2

Tyveri og indbrud 62,1  7,1

Hensynsløs adfærd 69,0  10,1

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 81,8  5,3

Tyveri og indbrud 76,0  8,6

Hensynsløs adfærd 89,3  4,3

Spørgeskemaindeks 68,1  4,9

Anmeldelsesindeks 82,4  6,1

Figur 9.2.3  Tryghedsindeks for Aarhus Kommune

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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9.3 BISPEHAVEN I AARHUS KOMMUNE

9.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I BISPEHAVEN
I Bispehaven har 75,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 9.3.1). Det er en mindre andel end i Aarhus Kommune, hvor 85,7 procent af borgerne har tillid til politiet 
(se figur 9.2.1).

Andelen af borgere i Bispehaven, der har tillid til politiet, er på omtrent det samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 75,2 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 20,4 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var der 22,6 procent i 2013.
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Figur 9.3.1  Borgernes tillid til politiet i Bispehaven

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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9.3.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I BISPEHAVEN
I Bispehaven er 55,0 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 9.3.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Aarhus Kommune, hvor 84,6 procent af 
borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 9.2.2). 

Andelen af borgere i Bispehaven, der er trygge i deres nabolag, er mindre i 2014 end i 2013, hvor 66,0 procent 
var trygge. I Bispehaven er 32,8 procent af borgerne utrygge i 2014, mens 11,8 procent af borgerne har svaret, 
at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 16,4 procent, der var utrygge, og 
16,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 9.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Bispehaven



9.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR BISPEHAVEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR BISPEHAVEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
 AARHUS KOMMUNE
I Bispehaven er scoren i Spørgeskemaindekset 47,0 i 2014 (se figur 9.3.3). Det betyder, at borgerne i Bispe-
haven er mindre trygge end borgerne i Aarhus Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 68,1 (se 
figur 9.2.3). Det skyldes, at borgerne i Bispehaven oplever flere problemer i deres nabolag sammenlignet 
med borgerne i Aarhus Kommune. Det gælder nabolagsproblemer, der vedrører alle tre kriminalitetsformer: 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. Samtidig er borgerne 
i Bispehaven mere utrygge ved alle tre typer af nabolagsproblemer. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 80,4 i 2014. Det betyder, at der overordnet set er et højere kriminalitetsni-
veau i Bispehaven, end der er i Aarhus Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 82,4. Mere specifikt 
er der mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt flere tyverier og indbrud i Bispehaven, end der er 
i Aarhus Kommune. Omvendt er der mindre hensynsløs adfærd i boligområdet end i kommunen.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR BISPEHAVEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 9.3.3), hvilket betyder, at borgerne i 
Bispehaven er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scorerne i både indekset for Nabolagsproblemer og 
indekset for Oplevet tryghed er faldet. Borgerne i Bispehaven oplever altså flere problemer i deres nabolag, 
og de er blevet mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Borgerne i Bispehaven oplever i 2014 et større 
omfang af nabolagsproblemer vedrørende alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sik-
kerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. Samtidig er borgerne også blevet mere utrygge ved alle 
tre kriminalitetsformer.

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Bispeha-
ven samlet set er steget. Det skyldes, at der er er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt flere 
tyverier og indbrud.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 46,9  21,1

Tyveri og indbrud 50,1  13,7

Hensynsløs adfærd 38,0  12,2 45,0  15,7

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 47,7  12,0 49,1  10,7

Tyveri og indbrud 48,8  9,3

Hensynsløs adfærd 50,8  10,8

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 75,9  10,5

Tyveri og indbrud 70,9  7,4

Hensynsløs adfærd 94,5  0,4

Spørgeskemaindeks 47,0  13,2

Anmeldelsesindeks 80,4  5,8

Figur 9.3.3  Tryghedsindeks for Bispehaven

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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9.4 GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ I AARHUS KOMMUNE

9.4.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ
I Gellerupparken og Toveshøj har 76,8 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har 
brug for det (se figur 9.4.1). Det er en mindre andel end i Aarhus Kommune, hvor 85,7 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 9.2.1).

Andelen af borgere i Gellerupparken og Toveshøj, der har tillid til politiet, er på omtrent det samme niveau i 
2014 som i 2013, hvor 75,6 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 19,2 procent af borgerne 
svaret nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til 
sammenligning var der 22,6 procent i 2013.
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Figur 9.4.1  Borgernes tillid til politiet i Gellerupparken og Toveshøj

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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9.4.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I GELLERUPPARKEN OG 
 TOVESHØJ
I Gellerupparken og Toveshøj er 65,5 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 9.4.2). Det 
viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Aarhus Kommune, hvor 
84,6 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 9.2.2). 

Andelen af borgere i Gellerupparken og Toveshøj, der er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2014 
som i 2013, hvor 66,7 procent var trygge. I Gellerupparken og Toveshøj er 21,8 procent af borgerne utrygge i 
2014, mens 10,0 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var 
der henholdsvis 20,0 procent, der var utrygge, og 13,3 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 9.4.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Gellerupparken og Toveshøj



9.4.3 TRYGHEDSINDEKS FOR GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ

TRYGHEDSINDEKSET FOR GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR AARHUS KOMMUNE
I Gellerupparken og Toveshøj er scoren i Spørgeskemaindekset 54,3 i 2014 (se figur 9.4.3). Det betyder, 
at borgerne i Gellerupparken og Toveshøj er mindre trygge end borgerne i Aarhus Kommune, hvor scoren i 
Spørgeskemaindekset er 68,1 (se figur 9.2.3). Det skyldes, at de oplever et større omfang af nabolagsproble-
mer end borgerne i Aarhus Kommune, og at de er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. 
Borgerne i Gellerupparken og Toveshøj oplever et større omfang af alle tre kriminalitetsformer, og de er mere 
utrygge ved forekomsten af tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 66,7 i 2014. Det betyder, at der er et højere kriminalitetsniveau i boligom-
rådet, end der er i Aarhus Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 82,4. Der er et højere niveau af 
alle tre kriminalitetsformer i boligområdet: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt 
hensynsløs adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ FRA 2013 TIL 2014
Der er en tendens til, at scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 9.4.3). Det betyder, 
at der er en tendens til, at borgerne i Gellerupparken og Toveshøj er mindre trygge i 2014. Det skyldes et fald 
i indekset for Nabolagsproblemer, hvilket vil sige, at borgerne i Gellerupparken og Toveshøj oplever flere 
problemer i deres nabolag i 2014. Borgerne oplever først og fremmest et større omfang af kriminalitet mod 
den personlige sikkerhed, og der er også en tendens til, at de oplever flere tyverier og indbrud. 

Scoren i indekset for Oplevet tryghed er på omtrent samme niveau i 2014, som den var i 2013, hvilket betyder, 
at borgerne i Gellerupparken og Toveshøj er nogenlunde lige så utrygge ved problemerne i deres nabolag i 
2014.

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Gellerup-
parken og Toveshøj er steget. Det skyldes, at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt flere 
tyverier og indbrud. Der er imidlertid sket et fald i kriminaliteten vedrørende hensynsløs adfærd.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 58,4  8,2

Tyveri og indbrud 57,0  7,3

Hensynsløs adfærd 42,3  4,0 52,6  6,5

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 58,0  0,1 56,1  1,3

Tyveri og indbrud 54,0  2,3

Hensynsløs adfærd 56,2  1,6

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 57,1  22,4

Tyveri og indbrud 58,9  21,9

Hensynsløs adfærd 84,0  1,6

Spørgeskemaindeks 54,3  3,9

Anmeldelsesindeks 66,7  14,2

Figur 9.4.3  Tryghedsindeks for Gellerupparken og Toveshøj

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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Figur 10.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Midt- og Vestlyllands Politikreds

SAMMENFATNING
I Midt- og Vestjyllands Politikreds er tilliden til politiet høj, og det samme er borgernes grundlæg-
gende tryghed. Både tilliden til politiet og den grundlæggende tryghed i politikredsen er på niveau 
med tilliden og trygheden i hele Danmark. 

Kriminalitetsniveauet i Midt- og Vestjyllands Politikreds er lavere end i hele Danmark, og borgerne 
giver udtryk for, at de oplever færre problemer i deres nabolag, end borgerne i hele landet gør. I Midt- 
og Vestjyllands Politikreds er borgerne imidlertid lige så utrygge ved nabolagsproblemerne som 
borgerne i hele Danmark. 



10.1 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITIKREDS 

10.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITIKREDS
I Midt- og Vestjyllands Politikreds har 86,2 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de 
har brug for det (se figur 10.1.1). Der er omtrent det samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Midt- og Vestjyllands Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau som i 
2013, hvor 87,3 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 12,2 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var der 11,7 procent i 2013. 
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Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 10.1.1  Borgernes tillid til politiet i Midt- og Vestjyllands Politikreds



10.1.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I MIDT- OG VESTJYLLANDS 
POLITIKREDS
I Midt- og Vestjyllands Politikreds er 86,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 10.1.2). 
Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 
86,8 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Midt- og Vestjyllands Politikreds, som er trygge i deres nabolag, er faldet siden 2013, 
hvor 92,7 procent var trygge. I Midt- og Vestjyllands Politikreds er 9,6 procent af borgerne utrygge i 2014, 
mens 3,3 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 5,7 procent, der var utrygge, og 1,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 
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Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 10.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Midt- og Vestjyllands Politikreds



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 93,1  1,2

Tyveri og indbrud 78,6  1,0

Hensynsløs adfærd 80,3  1,8 84,0  0,7

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,6  6,9 65,8  6,1

Tyveri og indbrud 63,5  5,6

Hensynsløs adfærd 69,2  5,8

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 87,8  2,7

Tyveri og indbrud 91,9  2,3

Hensynsløs adfærd 87,3  3,7

Spørgeskemaindeks 74,9  3,4

Anmeldelsesindeks 89,0  0,4

Figur 10.1.3  Tryghedsindeks for Midt- og Vestjyllands Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

10.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED 
 TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE DANMARK 
I Midt- og Vestjyllands Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 74,9 (se figur 10.1.3). Det betyder, at bor-
gerne er mere trygge end borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). 
Det skyldes, at borgerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds oplever et mindre omfang af nabolagsproblemer 
end borgerne i hele Danmark. Det gælder nabolagsproblemer, der vedrører kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. Borgerne i politikredsen er imidlertid lige så utrygge 
ved problemerne i deres nabolag som borgerne i hele Danmark. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 89,0 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau end i hele 
Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at der er færre tyverier og indbrud samt 
mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed i politikredsen sammenlignet med hele Danmark. I Midt- og 
Vestjyllands Politikreds er der imidlertid mere hensynsløs adfærd end i hele Danmark.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 
2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 10.1.3), hvilket betyder, at borgerne i Midt- 
og Vestjyllands Politikreds er blevet mindre trygge. Det skyldes, at der er sket et fald i indekset for Oplevet 
tryghed, hvilket betyder, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, de oplever i deres nabolag. Det 
er især tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd6, som gør borgerne mere utrygge i 2014. 

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er i 2014 på samme niveau som i 2013. Det betyder, at borgerne 
i Midt- og Vestjyllands Politikreds oplever nogenlunde det samme omfang af problemer i deres nabolag i 
2014 som i 2013.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Midt- og 
Vestjyllands Politikreds samlet set er faldet. Der er således sket et fald i kriminaliteten mod den personlige 
sikkerhed samt i antallet af tyverier og indbrud. Kriminaliteten vedrørende hensynsløs adfærd er imidlertid 
steget.
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6 Selvom der også er et fald (på 6,9 point) i indekset for borgernes oplevede tryghed i forhold til kriminalitet mod den personlige sikkerhed, mangler der 
statistisk sikkerhed for, at denne forskel ikke blot skyldes tilfældige udsving i datamaterialet (se også Bilag 1 om statistisk signifikans).
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Figur 11.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Sydøstjyllands Politikreds

74,1

SAMMENFATNING
Sydøstjyllands Politi har udpeget fem særligt udsatte boligområder i 2014: Korskærparken, Løget By, 
Finlandsparken, Søndermarksvej samt Skovparken og Skovvejen. I alle fem områder er andelen af 
borgere, som er grundlæggende trygge i deres nabolag, mindre end i hele Sydøstjyllands Politikreds. 
Borgerne i de særligt udsatte boligområder oplever flere problemer i deres nabolag, og de er mere 
utrygge ved nabolagsproblemerne end borgerne i hele politikredsen.

I Sydøstjyllands Politikreds er der en større andel af borgerne, som er grundlæggende trygge i deres 
nabolag, end der er i hele Danmark, ligesom der er en større andel af borgere i politikredsen, som 
har tillid til politiet, sammenlignet med hele Danmark. Borgerne i Sydøstjyllands Politikreds oplever 
desuden færre problemer i deres nabolag end borgerne i hele Danmark. 



11.1 SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS

11.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Sydøstjyllands Politikreds har 87,6 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug 
for det (se figur 11.1.1). Det er en større andel end i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne har tillid til 
politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Sydøstjyllands Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 85,3 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 10,7 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var der 14,2 procent i 2013. 
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Figur 11.1.1  Borgernes tillid til politiet i Sydøstjyllands Politikreds

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”



11.1.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I SYDØSTJYLLANDS POLITI-
KREDS
I Sydøstjyllands Politikreds er 91,0 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 11.1.2). Det 
viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en større andel end i hele Danmark, hvor 86,8 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Der er en tendens til, at andelen af borgere i Sydøstjyllands Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er steget 
siden 2013, hvor 87,2 procent af borgerne var trygge. Der er 5,5 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, 
mens 3,2 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 8,1 procent, der var utrygge, og 4,2 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 
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Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 11.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Sydøstjyllands Politikreds



11.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE DANMARK 
I Sydøstjyllands Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 72,9 i 2014 (se figur 11.1.3). Borgerne i Sydøst-
jyllands Politikreds er dermed mere trygge end borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 70,8 (se figur 7.1). Det skyldes, at borgerne i Sydøstjyllands Politikreds oplever færre nabolagsproblemer 
vedrørende kriminalitet mod den personlige sikkerhed og hensynsløs adfærd. Borgerne i Sydøstjyllands 
Politikreds er imidlertid lige så utrygge ved de nabolagsproblemer, de oplever, som borgerne i hele Danmark. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 87,6 i 2014. Det betyder, at kriminalitetsniveauet er lavere i Sydøstjyllands 
Politikreds, end det er i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes primært, at 
der er færre tyverier og indbrud. 

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på det samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 11.1.3). Det betyder, 
at borgerne i Sydøstjyllands Politikreds er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, 
at hverken scoren i indekset for Nabolagsproblemer eller scoren i indekset for Oplevet tryghed har ændret 
sig nævneværdigt siden 2013. Borgerne i Sydøstjyllands Politikreds oplever altså det samme omfang af 
problemer i deres nabolag og den samme grad af utryghed ved nabolagsproblemerne som i 2013.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Sydøst-
jyllands Politikreds er faldet. Det skyldes, at der i 2014 er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed 
samt færre tyverier og indbrud.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 93,5  1,8

Tyveri og indbrud 73,3  0,7

Hensynsløs adfærd 74,2  3,5 80,3  0,3

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,6  0,5 65,5  1,5

Tyveri og indbrud 61,8  3,4

Hensynsløs adfærd 70,2  0,6

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 86,7  5,0

Tyveri og indbrud 86,6  3,8

Hensynsløs adfærd 89,5  0,6

Spørgeskemaindeks 72,9  0,9

Anmeldelsesindeks 87,6  2,7

Figur 11.1.3  Tryghedsindeks for Sydøstjyllands Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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11.2 KORSKÆRPARKEN I FREDERICIA KOMMUNE

11.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I KORSKÆRPARKEN
I Korskærparken har 74,1 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 11.2.1). Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 87,6 procent af borgerne har 
tillid til politiet (se figur 11.1.1).

Andelen af borgere i Korskærparken, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
80,5 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 22,7 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var det 17,0 
procent i 2013. 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 11.2.1  Borgernes tillid til politiet i Korskærparken
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11.2.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I KORSKÆRPARKEN
I Korskærparken er 71,1 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 11.2.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 91,0 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 11.1.2). 

Andelen af borgere i Korskærparken, der er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2014 som i 2013, 
hvor 69,4 procent af borgerne var trygge. Der er 21,3 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 7,5 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
19,8 procent, der var utrygge, og 10,7 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 11.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Korskærparken



11.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR KORSKÆRPARKEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR KORSKÆRPARKEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Korskærparken er scoren i Spørgeskemaindekset 62,1 i 2014 (se figur 11.2.3). Borgerne i Korskærparken er 
dermed mindre trygge end borgerne i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 
72,9 (se figur 11.1.3). Det skyldes, at borgerne i Korskærparken oplever et større omfang af problemer i deres 
nabolag end borgerne i hele Sydøstjyllands Politikreds, og at de er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, 
de oplever. Mere specifikt oplever de mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs 
adfærd. Borgerne i Korskærparken er samtidig mere utrygge ved den hensynsløse adfærd i deres nabolag. 
Borgerne i Korskærparken er ligeledes mere utrygge ved de tyverier og indbrud, som de oplever, sammen-
lignet med borgerne i hele politikredsen.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 85,5 i 2014. Det betyder, at kriminalitetsniveauet i Korskærparken er højere, 
end det er i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,6. Det skyldes, at der er 
mere hensynsløs adfærd i boligområdet. Der er imidlertid mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed 
samt færre tyverier og indbrud.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR KORSKÆRPARKEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 11.2.3), hvilket betyder, at borgerne i Kor-
skærparken er blevet mindre trygge. Det skyldes, at der er sket et fald i indekset for Oplevet tryghed, hvilket 
betyder, at borgerne er blevet mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever – især er de blevet 
mere utrygge ved de nabolagsproblemer, der vedrører hensynsløs adfærd samt tyveri og indbrud.

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er på samme niveau i 2014, som den var i 2013. Det betyder, at 
borgerne i Korskærparken samlet set oplever det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014, som de 
gjorde i 2013. Borgerne oplever imidlertid mere hensynsløs adfærd i 2014, end de gjorde i 2013.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Korskær-
parken samlet set er faldet. Denne udvikling skyldes et fald i niveauet af kriminalitet mod den personlige sik-
kerhed. Der er imidlertid sket en stigning i kriminalitet vedrørende hensynsløs adfærd samt tyveri og indbrud.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 77,8  2,0

Tyveri og indbrud 69,1  1,6

Hensynsløs adfærd 54,5  10,1 67,1  2,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 58,2  1,3 57,0  6,5

Tyveri og indbrud 54,1  7,8

Hensynsløs adfærd 58,7  10,3

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 90,4  32,3

Tyveri og indbrud 89,1  6,9

Hensynsløs adfærd 76,9  13,2

Spørgeskemaindeks 62,1  4,3

Anmeldelsesindeks 85,5  4,1

Figur 11.2.3  Tryghedsindeks for Korskærparken

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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11.3 SKOVPARKEN OG SKOVVEJEN I KOLDING KOMMUNE

11.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I SKOVPARKEN OG SKOVVEJEN 
I Skovparken og Skovvejen har 75,5 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug 
for det (se figur 11.3.1). Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 87,6 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 11.1.1).

Andelen af borgere i Skovparken og Skovvejen, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 78,3 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 20,9 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var der 19,3 procent i 2013. 
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Figur 11.3.1  Borgernes tillid til politiet i Skovparken og Skovvejen

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”



72    POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

11.3.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I SKOVPARKEN OG 
 SKOVVEJEN
I Skovparken og Skovvejen er 74,1 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 11.3.2). Det 
viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Poli-
tikreds, hvor 91,0 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 11.1.2). 

Andelen af borgere i Skovparken og Skovvejen, der er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2014 
som i 2013, hvor 66,8 procent af borgerne var trygge. Der er 16,5 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, 
mens 8,1 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 19,2 procent, der var utrygge, og 13,9 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 11.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Skovparken og Skovvejen



11.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR SKOVPARKEN OG SKOVVEJEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR SKOVPARKEN OG SKOVVEJEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Skovparken og Skovvejen er scoren i Spørgeskemaindekset 62,0 i 2014 (se figur 11.3.3). Borgerne i Skov-
parken og Skovvejen er dermed mindre trygge end borgerne i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i 
Spørgeskemaindekset er 72,9 (se figur 11.1.3). Borgerne i Skovparken og Skovvejen oplever både et større 
omfang af nabolagsproblemer sammenlignet med hele politikredsen, og de er også mere utrygge ved de 
nabolagsproblemer, som de oplever. Mere specifikt oplever borgerne mere kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed og mere hensynsløs adfærd, og de er mere utrygge ved den hensynsløse adfærd. Der er også en 
tendens til, at de er mere utrygge ved den kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt de tyverier og 
indbrud, de oplever. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 92,3 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Skovparken 
og Skovvejen end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,6. Det skyldes 
primært, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR SKOVPARKEN OG SKOVVEJEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 11.3.3). Det betyder, at 
borgerne i Skovparken og Skovvejen samlet set er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. 
Selvom borgerne samlet set er lige så trygge i 2014, som de var i 2013, er de blevet mere utrygge ved de 
nabolagsproblemer, der forekommer. Det er især hensynsløs adfærd, der gør borgerne mere utrygge. 

Borgerne i Skovparken og Skovvejen oplever samlet set det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014 
som i 2013. De har imidlertid angivet, at der forekommer mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, 
og at der forekommer mere hensynsløs adfærd i 2014.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i boligom-
rådet er faldet. Der er især sket et fald i niveauet af kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt omfanget 
af tyverier og indbrud.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 71,2  6,7

Tyveri og indbrud 72,5  4,2

Hensynsløs adfærd 62,3  6,1 68,7  1,6

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 56,3  1,7 55,3  5,7

Tyveri og indbrud 56,0  3,0

Hensynsløs adfærd 53,8  12,4

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 87,0  11,1

Tyveri og indbrud 95,4  2,9

Hensynsløs adfærd 94,5  0,2

Spørgeskemaindeks 62,0  2,0

Anmeldelsesindeks 92,3  4,7

Figur 11.3.3  Tryghedsindeks for Skovparken og Skovvejen

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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11.4 LØGET BY I VEJLE KOMMUNE

11.4.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I LØGET BY
I Løget By har 78,8 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
11.4.1). Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 87,6 procent af borgerne har tillid 
til politiet (se figur 11.1.1).

Andelen af borgere i Løget By, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 79,2 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 18,0 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 19,6 
procent i 2013. 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 11.4.1  Borgernes tillid til politiet i Løget By
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11.4.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I LØGET BY
I Løget By er 75,0 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 11.4.2). Det viser målingen af 
borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 91,0 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 11.1.2). 

Der er en tendens til, at andelen af borgere i Løget By, der er trygge i deres nabolag, er mindre end i 2013, 
hvor 80,6 procent af borgerne var trygge. Der er 13,2 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 11,2 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
9,5 procent, der var utrygge, og 9,3 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 11.4.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Løget By



11.4.3 TRYGHEDSINDEKS FOR LØGET BY

TRYGHEDSINDEKSET FOR LØGET BY SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Løget By er scoren i Spørgeskemaindekset 64,3 i 2014 (se figur 11.4.3). Borgerne i Løget By er dermed 
mindre trygge end borgerne i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 72,9 (se 
figur 11.1.3). Borgerne i Løget By oplever både et større omfang af problemer i deres nabolag end borgerne 
i hele politikredsen, og de er også mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Mere specifikt 
oplever borgerne i Løget By mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 85,7 i 2014. Det betyder, at der er et højere niveau af kriminalitet i Løget By 
sammenlignet med hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,6. Det skyldes, 
at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed i boligområdet. Der er imidlertid færre tyverier og 
indbrud samt mindre hensynsløs adfærd i Løget By, end der er i hele politikredsen. Mens kriminalitetsniveauet 
i Løget By er steget i 2014, er det faldet i hele Sydøstjyllands Politikreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR LØGET BY FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 11.4.3), hvilket betyder, at borgerne i Løget 
By er blevet mindre trygge. Det skyldes, at der er sket et fald i scoren i indekset for Nabolagsproblemer, og at 
der er en tendens til, at scoren i indekset for Oplevet tryghed er faldet. Det betyder, at borgerne oplever flere 
problemer i deres nabolag i 2014 end i 2013, og at der er en tendens til, at borgerne er blevet mere utrygge 
ved nabolagsproblemerne. Faldet i indekset for Nabolagsproblemer skyldes, at borgerne i Løget By oplever 
mere hensynsløs adfærd og mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Løget 
By er steget. Udviklingen skyldes en stigning i niveauet af kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt i 
antallet af tyverier og indbrud. Der er imidlertid sket et fald i kriminaliteten vedrørende hensynsløs adfærd.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 72,9  5,8

Tyveri og indbrud 70,3  3,3

Hensynsløs adfærd 56,8  7,5 66,7  5,5

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 60,9  3,6 62,0  3,5

Tyveri og indbrud 59,2  3,4

Hensynsløs adfærd 65,8  3,6

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 75,1  9,7

Tyveri og indbrud 89,1  7,4

Hensynsløs adfærd 93,0  1,7

Spørgeskemaindeks 64,3  4,5

Anmeldelsesindeks 85,7  5,1

Figur 11.4.3  Tryghedsindeks for Løget By

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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11.5 FINLANDSPARKEN I VEJLE KOMMUNE

11.5.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I FINLANDSPARKEN
I Finlandsparken har 85,2 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 11.5.1). Det er på samme niveau som i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 87,6 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 11.1.1).

Andelen af borgere i Finlandsparken, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
84,7 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 11,2 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 15,3 
procent i 2013. 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 11.5.1  Borgernes tillid til politiet i Finlandsparken
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Figur 11.5.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Finlandsparken

11.5.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I FINLANDSPARKEN
I Finlandsparken er 71,9 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 11.5.2). Det viser måling-
en af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 
91,0 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 11.1.2). 

Andelen af borgere i Finlandsparken, der er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2014 som i 2013, 
hvor 80,2 procent af borgerne var trygge. Der er 17,0 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 10,2 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
9,8 procent, der var utrygge, og 10,1 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



11.5.3 TRYGHEDSINDEKS FOR FINLANDSPARKEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR FINLANDSPARKEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS
I Finlandsparken er scoren i Spørgeskemaindekset 61,8 i 2014 (se figur 11.5.3). Borgerne i Finlandsparken er 
dermed mindre trygge end borgerne i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 
72,9 (se figur 11.1.3). Borgerne i Finlandsparken oplever både et større omfang af nabolagsproblemer sam-
menlignet med borgerne i hele politikredsen, og de er også mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere 
specifikt oplever borgerne mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd, og 
de er mere utrygge ved den hensynsløse adfærd. Der er også en tendens til, at de er mere utrygge ved den 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed, de oplever.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 93,8 i 2014. Det betyder, at der er et lavere niveau af kriminalitet i Fin-
landsparken, end der er i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,6. Det 
skyldes, at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre 
hensynsløs adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR FINLANDSPARKEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på omtrent samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 11.5.3). Det bety-
der, at borgerne i Finlandsparken er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Selvom borgerne 
samlet set er lige så trygge i 2014, som de var i 2013, viser scoren i indekset for Oplevet tryghed, at der er 
en tendens til, at borgerne er blevet mere utrygge ved den hensynsløse adfærd, som de oplever. Borgerne i 
Finlandsparken oplever omtrent det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014 som i 2013.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Finlands-
parken er faldet. Der er sket et fald i alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, 
tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 75,3  1,1

Tyveri og indbrud 71,2  2,8

Hensynsløs adfærd 51,9  5,0 66,1  0,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 56,3  2,6 57,5  3,5

Tyveri og indbrud 57,5  2,3

Hensynsløs adfærd 58,7  5,8

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 94,2  4,1

Tyveri og indbrud 93,9  5,3

Hensynsløs adfærd 93,4  1,4

Spørgeskemaindeks 61,8  2,0

Anmeldelsesindeks 93,8  3,6

Figur 11.5.3  Tryghedsindeks for Finlandsparken

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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11.6 SØNDERMARKSVEJ I FREDERICIA KOMMUNE

11.6.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET PÅ SØNDERMARKSVEJ
På Søndermarksvej har 72,3 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det 
(se figur 11.6.1). Det er en lavere andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor 87,6 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 11.1.1). I 2014 har 23,9 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet om, hvorvidt 
de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det7. 
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Figur 11.6.1  Borgernes tillid til politiet i Søndermarksvej

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”

7 Da politiet ikke havde udpeget Søndermarksvej som et særligt udsat boligområde i 2013, kan udviklingen i borgernes tryghed og tillid til politiet ikke 
afrapporteres for området.
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11.6.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED PÅ SØNDERMARKSVEJ
På Søndermarksvej er 68,2 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 11.6.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Sydøstjyllands Politikreds, 
hvor 91,0 procent af borgerne er trygge (se figur 11.1.2). Andelen af borgere på Søndermarksvej, som er 
utrygge, udgør 19,0 procent, mens 12,8 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 11.6.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Søndermarksvej



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 80,6 

Tyveri og indbrud 58,6 

Hensynsløs adfærd 56,1   65,1

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 56,2   57,0

Tyveri og indbrud 56,4 

Hensynsløs adfærd 58,4 

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 92,4 

Tyveri og indbrud 61,2 

Hensynsløs adfærd 95,4 

Spørgeskemaindeks 61,0

Anmeldelsesindeks 83,0

Figur 11.6.3  Tryghedsindeks for Søndermarksvej

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

11.6.3 TRYGHEDSINDEKS FOR SØNDERMARKSVEJ 

TRYGHEDSINDEKSET FOR SØNDERMARKSVEJ SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS
På Søndermarksvej er scoren i Spørgeskemaindekset 61,0 i 2014 (se figur 11.6.3). Borgerne på Sønder-
marksvej er dermed mindre trygge end borgerne i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Spørge-
skemaindekset er 72,9 (se figur 11.1.3). Borgerne på Søndermarksvej oplever både et større omfang af 
nabolagsproblemer sammenlignet med hele politikredsen, og de er også mere utrygge ved de nabolags-
problemer, som de oplever. Mere specifikt forekommer der mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, 
flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs adfærd. Forekomsten af hensynsløs adfærd gør borgerne på 
Søndermarksvej mere utrygge end borgerne i hele Sydøstjyllands Politikreds, og der er også en tendens til, 
at borgerne på Søndermarksvej er mere utrygge ved kriminalitet vedrørende den personlige sikkerhed samt 
tyverier og indbrud i deres nabolag sammenlignet med borgerne i hele politikredsen. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 83,0 i 2014. Det betyder, at der er et højere niveau af kriminalitet på Sønder-
marksvej, end der er i hele Sydøstjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,6. Det skyldes, 
at der er flere tyverier og indbrud i boligområdet. Der er imidlertid mindre kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed og mindre hensynsløs adfærd på Søndermarksvej, end der er i hele politikredsen. 
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12.  SYD- OG  
SØNDERJYLLANDS  
POLITIKREDS

  POLITIETS TRYGHEDSINDEKS    83



84    POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

0

20

40

60

80

100

Danmark Syd- og Sønderjyllands 
Politikreds

Esbjerg 
Kommune

P
ro

ce
n

t

86,8 85,7

92,7

Figur 12.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

SAMMENFATNING
I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er tilliden til politiet høj, og det samme gør sig gældende for 
Esbjerg Kommune. Også borgernes grundlæggende tryghed er høj i både Esbjerg Kommune og i 
hele politikredsen.

I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er kriminalitetsniveauet lavere end i hele Danmark, og borgerne 
i politikredsen giver udtryk for, at de oplever færre problemer i deres nabolag end borgerne i hele 
landet. Niveauet af kriminalitet i Esbjerg Kommune er højere, end det er i hele politikredsen, men 
borgerne i kommunen oplever ikke flere nabolagsproblemer end borgerne i hele politikredsen. 



12.1 SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

12.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I SYD- OG SØNDERJYLLANDS 
 POLITIKREDS
I Syd- og Sønderjyllands Politikreds har 82,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de 
har brug for det (se figur 12.1.1). Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor der også er 82,0 procent 
af borgerne, som har tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau som i 
2013, hvor 86,6 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 14,4 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var der 11,9 procent i 2013.
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Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 12.1.1  Borgernes tillid til politiet i Syd- og Sønderjyllands Politikreds
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Figur 12.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

12.1.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I SYD- OG SØNDERJYLLANDS 
POLITIKREDS
I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er 85,7 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 12.1.2). 
Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er omtrent det samme niveau som i hele Dan-
mark, hvor 86,8 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1).

Andelen af borgere i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme 
i 2014 som i 2013, hvor 89,9 procent af borgerne var trygge. Der er 8,3 procent af borgerne, som er utrygge 
i 2014, mens 4,8 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning 
var der henholdsvis 6,8 procent, der var utrygge, og 2,8 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 92,6  0,7

Tyveri og indbrud 75,4  1,9

Hensynsløs adfærd 78,6  2,0 82,2  1,5

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 62,0  2,3 63,1  3,0

Tyveri og indbrud 61,2  2,2

Hensynsløs adfærd 65,9  4,6

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 84,9  2,1

Tyveri og indbrud 88,4  2,2

Hensynsløs adfærd 91,3  1,8

Spørgeskemaindeks 72,6  2,3

Anmeldelsesindeks 88,2  2,0

Figur 12.1.3  Tryghedsindeks for Syd- og Sønderjyllands Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

12.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED 
TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE DANMARK
I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 72,6 i 2014 (se figur 12.1.3). Det 
betyder, at borgerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds er mere trygge end borgerne i hele Danmark, hvor 
scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). Borgerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds oplever 
et mindre omfang af nabolagsproblemer vedrørende kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og 
indbrud samt hensynsløs adfærd end borgerne i hele Danmark. Borgerne i politikredsen er imidlertid mere 
utrygge ved de problemer, de oplever i deres nabolag, end borgerne i hele Danmark. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 88,2 i 2014. Det betyder, at der generelt set er et lavere niveau af kriminalitet 
i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, end der er i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. 
Mere specifikt er der færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd i Syd- og Sønderjyllands 
Politikreds, end der er i hele Danmark. Omvendt er der mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed i 
politikredsen end i hele landet.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS FRA 2013 
TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 12.1.3). Det betyder, at borgerne i Syd- og 
Sønderjyllands Politikreds er mindre trygge i 2014, end de var i 2013. Det skyldes at scoren i indekset for 
Oplevet tryghed er faldet, hvilket vil sige, at borgerne er blevet mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som 
de oplever. Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er på omtrent samme niveau som i 2013, hvilket betyder, 
at borgerne oplever nogenlunde samme omfang af nabolagsproblemer i 2014. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Syd- og 
Sønderjyllands Politikreds er faldet. Det skyldes, at der er sket et fald i alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet 
mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.
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12.2 ESBJERG KOMMUNE

12.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I ESBJERG KOMMUNE
I Esbjerg Kommune har 89,5 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det 
(se figur 12.2.1). Det er omtrent det samme niveau som i hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor 82,0 
procent af borgerne har tillid til politiet (se figur 12.1.1).

Andelen af borgere i Esbjerg Kommune, der har tillid til politiet, er på omtrent samme niveau som i 2013, hvor 
88,7 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 10,0 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 10,3 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 12.2.1  Borgernes tillid til politiet i Esbjerg Kommune
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12.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I ESBJERG KOMMUNE
I Esbjerg Kommune er 92,7 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 12.2.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en større andel end i hele Syd- og Sønderjyllands 
Politikreds, hvor 85,7 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 12.1.2).

Andelen af borgere i Esbjerg Kommune, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 
2013, hvor 92,3 procent af borgerne var trygge. Der er 4,9 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 
2,4 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholds-
vis 5,1 procent, der var utrygge, og 2,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 12.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Esbjerg Kommune



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 92,1  0,0

Tyveri og indbrud 75,0  3,8

Hensynsløs adfærd 76,3  3,4 81,1  2,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 69,2  4,0 68,5  1,7

Tyveri og indbrud 66,9  3,9

Hensynsløs adfærd 69,4  5,2

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 79,5  4,2

Tyveri og indbrud 87,7  3,4

Hensynsløs adfærd 91,4  3,8

Spørgeskemaindeks 74,8  2,0

Anmeldelsesindeks 86,2  3,8

Figur 12.2.3  Tryghedsindeks for Esbjerg Kommune

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

12.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR ESBJERG KOMMUNE

TRYGHEDSINDEKSET FOR ESBJERG KOMMUNE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS
I Esbjerg Kommune er scoren i Spørgeskemaindekset 74,8 i 2014 (se figur 12.2.3). Det betyder, at borgerne 
i Esbjerg Kommune er mere trygge end borgerne i hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor scoren er 
72,6 (se figur 12.1.3). Det skyldes, at borgerne i Esbjerg Kommune er mindre utrygge ved nabolagsproblemer 
vedrørende tyveri og indbrud sammenlignet med borgerne i hele politikredsen. Borgerne i Esbjerg Kommune 
oplever imidlertid det samme omfang af nabolagsproblemer som borgerne i hele Syd- og Sønderjyllands 
Politikreds.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 86,2 i 2014. Det betyder, at der overordnet set er mere kriminalitet i Esbjerg 
Kommune, end der er i hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 88,2. 
Det skyldes primært, at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed i kommunen, end der er i hele 
politikredsen. Mens kriminalitetsniveauet i Esbjerg Kommune er steget fra 2013 til 2014, er det faldet i hele 
Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR ESBJERG KOMMUNE FRA 2013 TIL 2014
Der er en tendens til, at scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 12.2.3), hvilket be-
tyder, at der er en tendens til, at borgerne i Esbjerg Kommune er blevet mindre trygge. Både scoren i indekset 
for Nabolagsproblemer og scoren i indekset for Oplevet tryghed er imidlertid på samme niveau som i 2013. 
Det vil sige, at borgerne i Esbjerg Kommune oplever omtrent det samme omfang af nabolagsproblemer i 
2014 som i 2013, og at de er omtrent lige så utrygge ved de problemer, de oplever i deres nabolag. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Esbjerg 
Kommune er steget. Det skyldes, at der er sket en stigning i alle tre kriminalitetstyper: kriminalitet mod den 
personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.
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Figur 13.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Fyns Politikreds

SAMMENFATNING
I det særligt udsatte boligområde, Vollsmose, er kriminalitetsniveauet lavere, end det er i Odense 
Kommune, som Vollsmose ligger i. Andelen af trygge borgere er imidlertid mindre i Vollsmose end 
i Odense Kommune. Borgerne i Vollsmose oplever flere problemer i deres nabolag end borgerne 
i Odense Kommune, og de er samtidig mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. 

I Fyns Politikreds samlet set er andelen af borgere, som er grundlæggende trygge, stor, og endda 
større end den er i hele Danmark. Også borgernes tillid til politiet er høj i politikredsen. I Odense Kom-
mune er andelen af trygge borgere og borgere med tillid til politiet på niveau med hele politikredsen.



13.1 FYNS POLITIKREDS

13.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I FYNS POLITIKREDS
I Fyns Politikreds har 82,7 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 13.1.1). Det er på samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne har tillid til politiet 
(se figur 5.1).

Andelen af borgere i Fyns Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
83,5 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 15,7 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 15,6 
procent i 2013. 
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Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 13.1.1  Borgernes tillid til politiet i Fyns Politikreds
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Figur 13.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Fyns Politikreds

13.1. 2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I FYNS POLITIKREDS
I Fyns Politikreds er 91,2 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 13.1.2). Det viser må-
lingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en større andel end i hele Danmark, hvor 86,8 procent af 
borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Fyns Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, 
hvor 89,6 procent af borgerne var trygge. Der er 6,8 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 1,9 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
5,9 procent, der var utrygge, og 4,5 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 91,4  0,0

Tyveri og indbrud 73,9  2,6

Hensynsløs adfærd 72,8  3,6 79,4  2,1

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 69,7  5,0 67,7  1,1

Tyveri og indbrud 62,0  5,7

Hensynsløs adfærd 71,3  2,5

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 87,0  2,6

Tyveri og indbrud 87,8  3,1

Hensynsløs adfærd 89,0  1,1

Spørgeskemaindeks 73,5  1,6

Anmeldelsesindeks 87,9  2,3

Figur 13.1.3  Tryghedsindeks for Fyns Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

13.1. 3 TRYGHEDSINDEKS FOR FYNS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR FYNS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE DANMARK
I Fyns Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 73,5 i 2014 (se figur 13.1.3). Det betyder, at borgerne i 
Fyns Politikreds er mere trygge end borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 
(se figur 7.1). Det skyldes, at de oplever færre nabolagsproblemer end borgerne i hele Danmark, og at de er 
mindre utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Mere specifikt oplever borgerne i Fyns Politikreds 
mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, og de er mindre utrygge ved denne kriminalitetsform. 
Der er desuden en tendens til, at borgerne i Fyns Politikreds oplever færre tyverier og indbrud samt mindre 
hensynsløs adfærd end borgerne i hele Danmark.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 87,9 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Fyns Politi-
kreds end i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at der er færre tyverier og 
indbrud i Fyns Politikreds. Omvendt er der imidlertid mere hensynsløs adfærd i politikredsen sammenlignet 
med hele Danmark.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR FYNS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 13.1.3). Det betyder, at 
borgerne i Fyns Politikreds er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Således oplever borgerne 
i Fyns Politikreds det samme omfang af nabolagsproblemer, og de er lige så utrygge ved problemerne i deres 
nabolag. 

Selvom borgerne i Fyns Politikreds samlet set er lige så trygge i 2014, som de var i 2013, er de i 2014 mere 
utrygge ved forekomsten af tyverier og indbrud. Samtidig er der en tendens til, at borgerne oplever flere 
nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs adfærd.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Fyns 
Politikreds er faldet. Det skyldes, at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier 
og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd. 
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13.2 ODENSE KOMMUNE

13.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I ODENSE KOMMUNE
I Odense Kommune har 83,3 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det 
(se figur 13.2.1). Det er det samme niveau som i hele Fyns Politikreds, hvor 82,7 procent af borgerne har tillid 
til politiet (se figur 13.1.1).

Andelen af borgere i Odense Kommune, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
86,5 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 14,4 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 12,3 
procent i 2013. 
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Figur 13.2.1  Borgernes tillid til politiet i Odense Kommune

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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13.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I ODENSE KOMMUNE
I Odense Kommune er 87,7 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 13.2.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele Fyns Politikreds, hvor 
91,2 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 13.1.2). 

Andelen af borgere i Odense Kommune, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 
2013, hvor 87,6 procent af borgerne var trygge. Der er 7,8 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 
4,5 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholds-
vis 7,1 procent, der var utrygge, og 5,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 13.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Odense Kommune



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 87,6  1,5

Tyveri og indbrud 70,3  2,5

Hensynsløs adfærd 66,0  5,2 74,7  3,1

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 69,1  4,3 69,0  0,9

Tyveri og indbrud 66,6  0,7

Hensynsløs adfærd 71,2  6,2

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 83,5  4,0

Tyveri og indbrud 82,2  3,8

Hensynsløs adfærd 88,0  6,7

Spørgeskemaindeks 71,8  2,0

Anmeldelsesindeks 84,6  4,8

Figur 13.2.3  Tryghedsindeks for Odense Kommune

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

13.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR ODENSE KOMMUNE

TRYGHEDSINDEKSET FOR ODENSE KOMMUNE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE FYNS POLITIKREDS
I Odense Kommune er scoren i Spørgeskemaindekset 71,8 i 2014 (se figur 13.2.3). Det betyder, at borgerne 
i Odense Kommune er nogenlunde lige så trygge som borgerne i hele Fyns Politikreds, hvor scoren i Spør-
geskemaindekset er 73,5 (se figur 13.1.3). Borgerne i Odense Kommune oplever imidlertid flere nabolags-
problemer end borgerne i hele Fyns Politikreds. De oplever især mere hensynsløs adfærd, og der er også 
en tendens til, at de oplever mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed. Overordnet set er borgerne i 
Odense Kommune ikke mere utrygge ved de nabolagsproblemer, de oplever, sammenlignet med borgerne i 
Fyns Politikreds. Tværtimod er der en tendens til, at de er mindre utrygge ved tyverier og indbrud end borgerne 
i hele politikredsen. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 84,6 i 2014. Det betyder, at kriminalitetsniveauet er højere i Odense 
Kommune end i hele politikredsen, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,9. Mere specifikt er der mere 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs adfærd i Odense 
Kommune. Mens kriminalitetsniveauet i Odense Kommune er steget i 2014, er det faldet i hele Fyns Politi-
kreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR ODENSE POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på det samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 13.2.3). Det betyder, 
at borgerne i Odense Kommune er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Således oplever 
borgerne i Odense Kommune overordnet set det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014, som de 
gjorde i 2013, og de er omtrent lige så utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Der er imidlertid en 
tendens til, at borgerne i Odense Kommune oplever mere hensynsløs adfærd i 2014, og de er mere utrygge 
ved den hensynsløse adfærd.

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminaliteten i Odense Kom-
mune er steget. Det skyldes, at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud 
samt mere hensynsløs adfærd. 
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Figur 13.3.1  Borgernes tillid til politiet i Vollsmose

13.3 VOLLSMOSE I ODENSE KOMMUNE

13.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I VOLLSMOSE
I Vollsmose har 77,5 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
13.3.1). Det er det samme niveau som i Odense Kommune, hvor 83,3 procent af borgerne har tillid til politiet 
(se figur 13.2.1).

Andelen af borgere i Vollsmose, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 78,7 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 16,3 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 20,2 
procent i 2013. 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 13.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Vollsmose

13.3.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I VOLLSMOSE
I Vollsmose er 69,7 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 13.3.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Odense Kommune, hvor 87,7 procent af 
borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 13.2.2).

Andelen af borgere i Vollsmose, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, 
hvor 74,0 procent af borgerne var trygge. Der er 17,6 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 12,3 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
12,7 procent, der var utrygge, og 12,8 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 66,9  5,7

Tyveri og indbrud 62,9  5,0

Hensynsløs adfærd 51,2  8,9 60,3  6,5

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 53,0  5,3 52,6  9,4

Tyveri og indbrud 54,8  5,9

Hensynsløs adfærd 50,0  17,0

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 78,4  2,5

Tyveri og indbrud 86,6  0,3

Hensynsløs adfærd 93,2  4,7

Spørgeskemaindeks 56,5  8,0

Anmeldelsesindeks 86,1  0,8

Figur 13.3.3  Tryghedsindeks for Vollsmose

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

13.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR VOLLSMOSE 

TRYGHEDSINDEKSET FOR VOLLSMOSE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR ODENSE 
KOMMUNE
I Vollsmose er scoren i Spørgeskemaindekset 56,5 i 2014 (se figur 13.3.3). Det betyder, at borgerne i Volls-
mose er mindre trygge end borgerne i Odense Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 71,8 (se 
figur 13.2.3). Det skyldes, at der forekommer flere nabolagsproblemer i Vollsmose end i Odense Kommune, 
og at borgerne i Vollsmose er mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever borgerne i 
Vollsmose mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs 
adfærd, og de er mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 86,1 i 2014. Det betyder, at kriminalitetsniveauet i Vollsmose er lavere, end 
det er i Odense Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 84,6. Det skyldes, at der er færre tyverier 
og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd. Omvendt er der imidlertid mere kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed i Vollsmose end i Odense Kommune. Mens kriminalitetsniveauet i Vollsmose er faldet fra 2013 til 
2014, er det steget i Odense Kommune. 

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR VOLLSMOSE FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 13.3.3), hvilket betyder, at borgerne i Volls-
mose er blevet mindre trygge. Det skyldes, at de oplever flere nabolagsproblemer, og at de er mere utrygge 
ved de nabolagsproblemer, de oplever. Borgerne oplever først og fremmest et større omfang af hensynsløs 
adfærd i 2014, og det er også den kriminalitetsform, som gør dem mere utrygge. Der er desuden en tendens 
til, at borgerne i Vollsmose oplever mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminaliteten i Vollsmose 
samlet set er faldet. Det skyldes først og fremmest, at der er sket et fald i kriminalitetsniveauet vedrørende 
hensynsløs adfærd. På den anden side er der sket en stigning i kriminaliteten mod den personlige sikkerhed. 
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Figur 14.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds

SAMMENFATNING
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har udpeget to særligt udsatte boligområder i 2014: Ring-
parken og Motalavej. Tilliden til politiet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds er høj, og det 
samme er tilfældet i Ringparken. På Motalavej er tilliden til politiet lavere end i politikredsen.

På Motalavej og i Ringparken er borgerne mindre trygge, end de er i hele politikredsen. De oplever 
flere problemer i deres nabolag end borgerne i hele politikredsen, og de er mere utrygge ved nabo-
lagsproblemerne. Desuden har begge særligt udsatte boligområder et højere niveau af kriminalitet 
end hele politikredsen.



14.1 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIKREDS

14.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND- 
FALSTERS POLITIKREDS
I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds har 80,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, 
hvis de har brug for det (se figur 14.1.1). Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau 
i 2014 som i 2013, hvor 79,4 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 16,8 procent af borgerne 
svaret nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til 
sammenligning var der 20,4 procent i 2013.
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Figur 14.1.1  Borgernes tillid til politiet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 14.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds

14.1.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I SYDSJÆLLANDS OG 
 LOLLAND-FALSTERS POLITIKREDS
I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds er 88,1 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se 
figur 14.1.2). Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele 
Danmark, hvor 86,8 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er i 2014 
omtrent den samme som i 2013, hvor 91,1 procent var trygge. Der er 6,5 procent af borgerne, som er utrygge 
i 2014, mens 5,1 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning 
var der henholdsvis 5,5 procent, der var utrygge, og 3,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 90,2  0,9

Tyveri og indbrud 75,6  3,0

Hensynsløs adfærd 71,3  2,2 79,0  0,5

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 65,8  2,9 63,6  4,8

Tyveri og indbrud 59,5  2,9

Hensynsløs adfærd 65,4  8,7

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 82,9  0,1

Tyveri og indbrud 87,8  1,6

Hensynsløs adfærd 79,9  2,5

Spørgeskemaindeks 71,3  2,1

Anmeldelsesindeks 83,5  1,3

Figur 14.1.3  Tryghedsindeks for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

14.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 
 POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIKREDS SAMMEN-
LIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE DANMARK
I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 71,3 i 2014 (se figur 14.1.3). 
Det betyder, at borgerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds er omtrent lige så trygge som borgerne 
i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). Det skyldes, at de overordnet set 
oplever det samme omfang af problemer i deres nabolag og den samme grad af utryghed ved nabolagspro-
blemerne. Indekset for Nabolagsproblemer viser imidlertid, at borgerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politikreds oplever færre tyverier og indbrud end borgerne i hele Danmark. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 83,5 i 2014. Det betyder, at der er et højere kriminalitetsniveau i politikred-
sen sammenlignet med hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at der er 
mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd i Sydsjællands og Lolland-Fal-
sters Politikreds, sammenlignet med hele Danmark. Omvendt er der færre tyverier og indbrud i politikredsen.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI-
KREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på det samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 14.1.3). Det betyder, 
at borgerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 
2013. Det skyldes, at de oplever det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014 som i 2013.

Selvom borgerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds overordnet set er lige så trygge i 2014, som 
de var i 2013, har de angivet, at de er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Det er særligt 
hensynsløs adfærd, som gør borgerne mere utrygge. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Sydsjæl-
lands og Lolland-Falsters Politikreds er faldet. Det skyldes, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre 
hensynsløs adfærd.
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14.2 RINGPARKEN I SLAGELSE KOMMUNE

14.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I RINGPARKEN
I Ringparken har 77,1 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
14.2.1). Det er det samme niveau som i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, hvor 80,0 procent 
af borgerne har tillid til politiet (se figur 14.1.1).

Andelen af borgere i Ringparken, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 76,8 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 20,9 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 22,1 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 14.2.1  Borgernes tillid til politiet i Ringparken
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14.2.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I RINGPARKEN
I Ringparken er 59,0 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 14.2.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politikreds, hvor 88,1 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 14.1.2). 

Andelen af borgere i Ringparken, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, 
hvor 60,6 procent var trygge. Der er 27,2 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 11,9 procent af 
borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 28,9 procent, 
der var utrygge, og 9,7 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 14.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Ringparken



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 55,5  4,1

Tyveri og indbrud 65,7  0,1

Hensynsløs adfærd 46,2  4,7 55,8  0,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 53,5  5,6 55,1  1,8

Tyveri og indbrud 54,1  1,0

Hensynsløs adfærd 57,6  1,2

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 63,0  12,7

Tyveri og indbrud 87,9  2,9

Hensynsløs adfærd 89,7  34,2

Spørgeskemaindeks 55,4  0,8

Anmeldelsesindeks 80,2  6,2

Figur 14.2.3  Tryghedsindeks for Ringparken

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

14.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR RINGPARKEN 

TRYGHEDSINDEKSET FOR RINGPARKEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIKREDS
I Ringparken er scoren i Spørgeskemaindekset 55,4 i 2014 (se figur 14.2.3). Det betyder, at borgerne i 
Ringparken er mindre trygge end borgerne i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, hvor scoren 
i Spørgeskemaindekset er 71,3 (se figur 14.1.3). Det skyldes, at de oplever flere problemer i deres nabolag 
end borgerne i hele politikredsen, og at de er mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever 
borgerne i Ringparken mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere 
hensynsløs adfærd end borgerne i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, og det er især krimina-
liteten mod den personlige sikkerhed og den hensynsløse adfærd, som de er mere utrygge ved. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 80,2 i 2014. Det betyder, at der er et højere niveau af kriminalitet i Ringpar-
ken, end der er i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 
83,5. Det skyldes især, at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed i Ringparken. Omvendt er 
der imidlertid mindre hensynsløs adfærd i boligområdet.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR RINGPARKEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på det samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 14.2.3). Det betyder, at 
borgerne i Ringparken er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, at de oplever det 
samme niveau af problemer i deres nabolag, og at de er lige så utrygge ved nabolagsproblemerne. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Ringpar-
ken er faldet. Det skyldes først og fremmest, at der er mindre hensynsløs adfærd i 2014. Kriminaliteten mod 
den personlige sikkerhed og antallet af tyverier og indbrud er imidlertid steget.
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Figur 14.3.1  Borgernes tillid til politiet i Motalavej

14.3 MOTALAVEJ I SLAGELSE KOMMUNE

14.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET PÅ MOTALAVEJ
På Motalavej har 70,2 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
14.3.1). Det er en mindre andel end i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, hvor 80,0 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 14.1.1).

Der er en tendens til, at andelen af borgere på Motalavej, der har tillid til politiet, er mindre i 2014 end i 2013, 
hvor 79,9 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 28,2 procent af borgerne svaret nej på spørgs-
målet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var 
der 19,7 procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 14.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Motalavej

14.3.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED PÅ MOTALAVEJ
På Motalavej er 56,2 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 14.3.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politikreds, hvor 88,1 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 14.1.2). 

Andelen af borgere på Motalavej, der er trygge i deres nabolag, er mindre i 2014 end i 2013, hvor 72,4 procent 
af borgerne var trygge. Der er 32,2 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 11,0 procent af borgerne 
har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 19,3 procent, der var 
utrygge, og 7,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 57,0  4,7

Tyveri og indbrud 56,2  12,1

Hensynsløs adfærd 47,8  7,8 53,7  8,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 53,6  1,8 54,1  8,3

Tyveri og indbrud 53,6  13,5

Hensynsløs adfærd 55,0  9,7

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 75,9  4,6

Tyveri og indbrud 81,6  7,5

Hensynsløs adfærd 90,1  12,7

Spørgeskemaindeks 53,9  8,3

Anmeldelsesindeks 82,5  3,3

Figur 14.3.3  Tryghedsindeks for Motalavej

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

14.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR MOTALAVEJ 

TRYGHEDSINDEKSET FOR MOTALAVEJ SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIKREDS
På Motalavej er scoren i Spørgeskemaindekset 53,9 i 2014 (se figur 14.3.3). Det betyder, at borgerne på 
Motalavej er mindre trygge end borgerne i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, hvor scoren 
i Spørgeskemaindekset er 71,3 (se figur 14.1.3). Det skyldes, at de oplever flere nabolagsproblemer end 
borgerne i hele politikredsen, og at de er mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever 
borgerne på Motalavej mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere 
hensynsløs adfærd end borgerne i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, og det er især krimina-
liteten mod den personlige sikkerhed og den hensynsløse adfærd, som de er mere utrygge ved.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 82,5 i 2014. Det betyder, at der er et højere niveau af kriminalitet på Mo-
talavej, end der er i hele Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 
83,5. Det skyldes, at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt flere tyverier og indbrud. Til 
gengæld er der mindre hensynsløs adfærd på Motalavej, end der er i hele politikredsen.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR MOTALAVEJ FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 14.3.3), hvilket betyder, at borgerne i 
Ringparken er mindre trygge i 2014, end de var i 2013. Det skyldes, at de både oplever flere nabolagspro-
blemer, og at de er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Borgerne oplever flere tyverier 
og indbrud samt mere hensynsløs adfærd, og disse to kriminalitetstyper gør dem også mere utrygge i 2014 
end i 2013.

Scoren for Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet på 
Motalavej er faldet. Det skyldes, at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mindre hen-
synsløs adfærd. Antallet af tyverier og indbrud er imidlertid steget.
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15.  MIDT- OG  
VESTSJÆLLANDS  
POLITIKREDS
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Figur 15.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Midt- og Vestsjællands Politikreds

69,0

SAMMENFATNING
Midt- og Vestsjællands Politi har udpeget tre særligt udsatte boligområder i 2014: Askerød, Elle-
marken og Karlemoseparken. I alle tre boligområder er niveauet af kriminalitet lavere, end det er i 
hele Midt- og Vestsjællands Politikreds. 

Der er imidlertid en mindre andel af borgere, der er grundlæggende trygge i de tre særligt udsatte 
boligområder, sammenlignet med hele politikredsen. Borgerne i de tre boligområder oplever flere 
problemer i deres nabolag, og de er mere utrygge ved problemerne. 

I Ellemarken og Karlemoseparken er der lige så stor en andel af borgerne, som har tillid til politiet, 
som der er i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, mens borgerne i Askerød har mindre tillid til 
politiet end borgerne i hele politikredsen.



15.1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS 

15.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI-
KREDS
I Midt- og Vestsjællands Politikreds har 79,2 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de 
har brug for det (se figur 15.1.1). Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Midt- og Vestsjællands Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 
som i 2013, hvor 78,5 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 17,7 procent af borgerne svaret 
nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sam-
menligning var der 20,6 procent i 2013. 
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Figur 15.1.1  Borgernes tillid til politiet i Midt- og Vestsjællands Politikreds

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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15.1.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 
POLITIKREDS
I Midt- og Vestsjællands Politikreds er 87,5 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 15.1.2). 
Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 
86,8 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Midt- og Vestsjællands Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme 
i 2014 som i 2013, hvor 88,4 procent af borgerne var trygge. Der er 7,2 procent af borgerne, som er utrygge i 
2014, mens 5,3 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var 
der henholdsvis 7,4 procent, som var utrygge, og 4,0 procent, som hverken var trygge eller utrygge i 2013.

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 15.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Midt- og Vestsjællands Politikreds



15.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED 
TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE DANMARK 
I Midt- og Vestsjællands Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 70,3 i 2014 (se figur 15.1.3). Det 
betyder, at borgerne i Midt- og Vestsjællands Politikreds er nogenlunde lige så trygge, som borgerne i hele 
Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). De oplever det samme omfang af pro-
blemer i deres nabolag og den samme grad af utryghed ved nabolagsproblemerne. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 89,5 i 2014. Det betyder, at kriminalitetsniveauet i Midt- og Vestsjællands 
Politikreds er lavere, end det er i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at 
der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs 
adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS FRA 2013 
TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 15.1.3), hvilket betyder, at borgerne er 
blevet mindre trygge. Det skyldes, at der er sket et fald i scoren i indekset for Oplevet tryghed. Borgerne i Midt- 
og Vestsjællands Politikreds er altså blevet mere utrygge ved problemerne i deres nabolag. Det er særligt 
tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd, som gør borgerne mere utrygge8. 

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er på samme niveau i 2014, som den var i 2013. Det betyder, at 
borgerne i Midt- og Vestsjællands Politikreds samlet set oplever nogenlunde det samme omfang af proble-
mer i deres nabolag. Der er dog en tendens til, at borgerne oplever mere hensynsløs adfærd i 2014.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Midt og 
Vestsjællands Politikreds er faldet. Det skyldes, at der er sket et fald i niveauet af alle tre kriminalitetsformer 
– især kriminalitet rettet mod den personlige sikkerhed samt tyverier og indbrud.

Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 90,0  1,7

Tyveri og indbrud 70,3  0,8

Hensynsløs adfærd 69,9  3,9 76,7  2,1

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 63,8  6,8 63,9  7,0

Tyveri og indbrud 59,0  5,8

Hensynsløs adfærd 68,8  8,4

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 89,5  3,5

Tyveri og indbrud 87,3  4,3

Hensynsløs adfærd 91,6  0,6

Spørgeskemaindeks 70,3  4,5

Anmeldelsesindeks 89,5  2,8

Figur 15.1.3  Tryghedsindeks for Midt- og Vestsjællands Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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8 Selvom der også er et fald (på 6,8 point) i indekset for borgernes oplevede tryghed i forhold til kriminalitet mod den personlige sikkerhed, mangler der 
statistisk sikkerhed for, at denne forskel ikke blot skyldes tilfældige udsving i datamaterialet (se også Bilag 1 om statistisk signifikans).
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15.2 ASKERØD I GREVE KOMMUNE

15.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I ASKERØD
I Askerød har 65,7 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
15.2.1). Det er en lavere andel end i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor 79,2 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 15.1.1).

Andelen af borgere i Askerød, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 70,6 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 31,4 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 26,1 
procent i 2013. 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 15.2.1  Borgernes tillid til politiet i Askerød
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15.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I ASKERØD
I Askerød er 64,5 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 15.2.2). Det viser målingen af 
borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor 
87,5 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 15.1.2). 

Andelen af borgere i Askerød, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, hvor 
52,9 procent af borgerne var trygge. Der er 23,2 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 12,3 pro-
cent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 29,9 
procent, der var utrygge, og 15,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.

0

20

40

60

80

100

Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/
ikke besvaret

2013 2014

P
ro

ce
n

t 52,9

64,5

15,4 12,3

29,9

23,2

1,9 0,0

Figur 15.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Askerød



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 58,8  2,8

Tyveri og indbrud 54,6  1,0

Hensynsløs adfærd 42,8  2,8 52,1  2,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 48,0  0,7 49,2  3,2

Tyveri og indbrud 48,8  1,9

Hensynsløs adfærd 50,7  6,9

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 89,2  7,9

Tyveri og indbrud 84,6  2,5

Hensynsløs adfærd 97,2  0,6

Spørgeskemaindeks 50,6  2,7

Anmeldelsesindeks 90,3  2,0

Figur 15.2.3  Tryghedsindeks for Askerød

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

15.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR ASKERØD 

TRYGHEDSINDEKSET FOR ASKERØD SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS
I Askerød er scoren i Spørgeskemaindekset 50,6 i 2014 (se figur 15.2.3). Det betyder, at borgerne i Askerød 
er mindre trygge end borgerne i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 70,3 (se figur 15.1.3). Det skyldes, at borgerne i Askerød oplever et større omfang af nabolagsproblemer, 
og de er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Mere specifikt oplever borgerne i Askerød 
mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs adfærd, og 
de er mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 90,3 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Askerød, 
end der er i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 89,5. Det skyldes 
især, at der er mindre hensynsløs adfærd i det særligt udsatte boligområde. Omvendt er der imidlertid flere 
tyverier og indbrud i Askerød sammenlignet med hele Midt- og Vestsjællands Politikreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR ASKERØD FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på samme niveau i 2014, som den var i 2013 (se figur 15.2.3). Det betyder, 
at borgerne i Askerød er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Hverken scoren i indekset for 
Nabolagsproblemer eller scoren i indekset for Oplevet tryghed har ændret sig nævneværdigt siden 2013. Det 
vil sige, at borgerne oplever omtrent det samme omfang af problemer i deres nabolag, og de er nogenlunde 
lige så utrygge ved nabolagsproblemerne. Der er imidlertid en tendens til, at borgerne i Askerød er blevet 
mere utrygge ved den hensynsløse adfærd i deres nabolag.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Askerød 
samlet set er faldet. Det skyldes især, at der er mindre kriminalitet rettet mod den personlige sikkerhed. Antal-
let af tyverier og indbrud er imidlertid steget.
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Figur 15.3.1  Borgernes tillid til politiet i Ellemarken

15.3 ELLEMARKEN I KØGE KOMMUNE

15.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I ELLEMARKEN
I Ellemarken har 74,1 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
15.3.1). Det er det samme niveau som i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor 79,2 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 15.1.1).

Andelen af borgere i Ellemarken, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 82,2 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 23,3 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 17,0 
procent i 2013. 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 15.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Ellemarken

15.3.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I ELLEMARKEN
I Ellemarken er 69,0 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 15.3.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, 
hvor 87,5 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 15.1.2). 

Andelen af borgere i Ellemarken, der er trygge i deres nabolag, er større i 2014 end i 2013, hvor 56,1 procent 
af borgerne var trygge. Der er 18,8 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 12,1 procent af borgerne 
har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 31,2 procent, der var 
utrygge, og 12,3 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 60,4  3,9

Tyveri og indbrud 65,2  3,6

Hensynsløs adfærd 46,6  6,5 57,4  0,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 54,0  1,8 55,9  2,0

Tyveri og indbrud 60,0  4,2

Hensynsløs adfærd 53,7  12,2

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 94,1  12,7

Tyveri og indbrud 95,8  2,5

Hensynsløs adfærd 87,3  3,0

Spørgeskemaindeks 56,6  0,8

Anmeldelsesindeks 92,4  4,1

Figur 15.3.3  Tryghedsindeks for Ellemarken

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

15.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR ELLEMARKEN 

TRYGHEDSINDEKSET FOR ELLEMARKEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS 
I Ellemarken er scoren i Spørgeskemaindekset 56,6 i 2014 (se figur 15.3.3). Det betyder, at borgerne i Elle-
marken er mindre trygge end borgerne i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskema-
indekset er 70,3 (se figur 15.1.3). Sammenlignet med borgerne i Midt- og Vestsjællands Politikreds oplever 
borgerne i Ellemarken, at der forekommer flere problemer i deres nabolag, og de er mere utrygge ved disse 
nabolagsproblemer. Mere specifikt oplever borgerne i Ellemarken mere kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs adfærd, og de er mere utrygge ved kriminaliteten 
mod den personlige sikkerhed og den hensynsløse adfærd.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 92,4 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Ellemarken, 
end der er i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 89,5. Det skyldes, 
at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt færre tyverier og indbrud. Omvendt er der 
imidlertid mere hensynsløs adfærd i Ellemarken end i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR ELLEMARKEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er i 2014 omtrent den samme, som den var i 2013 (se figur 15.3.3). Det 
betyder, at borgerne i Ellemarken er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, at 
borgerne i Ellemarken oplever det samme niveau af nabolagsproblemer i 2014, som de gjorde i 2013, og de 
er lige så utrygge ved problemerne i deres nabolag. 

Selvom borgerne i Ellemarken samlet set oplever det samme omfang af nabolagsproblemer, er der imidlertid 
en tendens til, at de oplever mere hensynsløs adfærd i 2014. Borgerne i Ellemarken er også blevet mere 
utrygge ved den hensynsløse adfærd, som de oplever, sammenlignet med 2013.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminaliteten i Ellemarken er 
faldet. Det skyldes, at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt færre tyverier og indbrud. 
Der er imidlertid sket en stigning i kriminaliteten vedrørende hensynsløs adfærd.
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Figur 15.4.1  Borgernes tillid til politiet i Karlemoseparken

15.4 KARLEMOSEPARKEN I KØGE KOMMUNE

15.4.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I KARLEMOSEPARKEN
I Karlemoseparken har 79,9 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det 
(se figur 15.4.1). Det er det samme niveau som i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor 79,2 procent 
af borgerne har tillid til politiet (se figur 15.1.1).

Andelen af borgere i Karlemoseparken, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
78,0 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 17,2 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 20,9 
procent i 2013. 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 15.4.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Karlemoseparken

15.4.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I KARLEMOSEPARKEN
I Karlemoseparken er 67,8 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 15.4.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Midt- og Vestsjællands 
Politikreds, hvor 87,5 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 15.1.2). 

Andelen af borgere i Karlemoseparken, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som 
i 2013, hvor 69,7 procent af borgerne var trygge. Der er 18,6 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, 
mens 11,9 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 21,5 procent, der var utrygge, og 8,0 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 62,5  0,9

Tyveri og indbrud 66,4  2,5

Hensynsløs adfærd 49,2  7,4 59,4  1,9

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 55,3  1,3 57,7  1,9

Tyveri og indbrud 56,9  3,0

Hensynsløs adfærd 61,0  4,1

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 90,5  4,3

Tyveri og indbrud 97,3  6,7

Hensynsløs adfærd 97,5  0,9

Spørgeskemaindeks 58,6  1,9

Anmeldelsesindeks 95,1  1,1

Figur 15.4.3  Tryghedsindeks for Karlemoseparken

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

15.4.3 TRYGHEDSINDEKS FOR KARLEMOSEPARKEN 

TRYGHEDSINDEKSET FOR KARLEMOSEPARKEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET 
FOR HELE MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS 
I Karlemoseparken er scoren i Spørgeskemaindekset 58,6 i 2014 (se figur 15.4.3). Det betyder, at borgerne 
i Karlemoseparken er mindre trygge end borgerne i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor scoren i 
Spørgeskemaindekset er 70,3 (se figur 15.1.3). Sammenlignet med borgerne i hele Midt- og Vestsjællands 
Politikreds oplever borgerne i Karlemoseparken, at der forekommer flere problemer i deres nabolag, og 
de er mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever borgerne i Karlemoseparken mere 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd, og de er mere utrygge ved disse to 
kriminalitetsformer. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 95,1 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Karlemose-
parken, end der er i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 89,5. Det 
skyldes, at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre 
hensynsløs adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR KARLEMOSEPARKEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er i 2014 på samme niveau som i 2013 (se figur 15.4.3). Det betyder, at bor-
gerne i Karlemoseparken er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, at der ikke er 
nogen nævneværdige ændringer i indekserne for Nabolagsproblemer og Oplevet tryghed. Borgerne oplever 
altså omtrent det samme omfang af nabolagsproblemer, og de er lige så utrygge ved nabolagsproblemerne. 

Selvom borgerne i Karlemoseparken samlet set oplever det samme omfang af nabolagsproblemer, oplever 
de i 2014 mere hensynsløs adfærd.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Karlemo-
separken samlet set er faldet. Det skyldes, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd. 
Samtidig er der imidlertid sket en stigning i kriminaliteten mod den personlige sikkerhed.
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Figur 16.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Nordsjællands Politikreds

64,4

SAMMENFATNING
Nordsjællands Politi har udpeget fem særligt udsatte boligområder i 2014: Nøjsomhed, Egedals-
vænge, Vapnagaard, Heimdalsvej samt Kongens Vænge og Østervang. I tre af de fem områder er 
kriminalitetsniveauet lavere, end det er i hele Nordsjællands Politikreds. 

Andelen af borgere, der er grundlæggende trygge, er imidlertid mindre i hver af de fem områder, end 
den er i hele Nordsjællands Politikreds. Borgerne i de særligt udsatte boligområder oplever flere 
nabolagsproblemer, end borgerne i hele politikredsen, og de er mere utrygge ved de nabolagspro-
blemer, de oplever.



16.1 NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS

16.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS
I Nordsjællands Politikreds har 78,6 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug 
for det (se figur 16.1.1). Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne har 
tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Nordsjællands Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 85,4 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 17,1 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var der 13,3 procent i 2013.
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Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 16.1.1  Borgernes tillid til politiet i Nordsjællands Politikreds
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Figur 16.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Nordsjællands Politikreds

16.1.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I NORDSJÆLLANDS POLITI-
KREDS
I Nordsjællands Politikreds er 88,0 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 16.1.2). Det 
viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er på samme niveau som i hele Danmark, hvor 86,8 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Nordsjællands Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 
som i 2013, hvor 86,9 procent af borgerne var trygge. Der er 8,4 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, 
mens 3,6 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 7,6 procent, der var utrygge, og 5,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 91,3  2,9

Tyveri og indbrud 64,8  1,6

Hensynsløs adfærd 68,1  3,9 74,8  0,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,2  2,8 65,1  4,8

Tyveri og indbrud 60,9  3,6

Hensynsløs adfærd 70,3  7,9

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 90,3  4,0

Tyveri og indbrud 86,1  3,4

Hensynsløs adfærd 88,5  0,6

Spørgeskemaindeks 69,9  2,3

Anmeldelsesindeks 88,3  2,6

Figur 16.1.3  Tryghedsindeks for Nordsjællands Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

16.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE DANMARK
I Nordsjællands Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 69,9 i 2014 (se figur 16.1.3). Borgerne i 
Nordsjællands Politikreds er dermed omtrent lige så trygge som borgerne i hele Danmark, hvor scoren i 
Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). Der er en tendens til, at borgerne i politikredsen oplever et 
større omfang af nabolagsproblemer end borgerne i hele Danmark. Mere specifikt oplever de flere tyverier 
og indbrud. Imidlertid oplever borgerne i Nordsjællands Politikreds mindre kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed end borgerne i hele Danmark.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 88,3 i 2014. Dermed er der et lavere kriminalitetsniveau i Nordsjællands 
Politikreds, end der er i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at der er 
mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt færre tyverier og indbrud. Omvendt er der mere 
hensynsløs adfærd i politikredsen end i hele Danmark.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 16.1.3). Det betyder, at borgerne i Nord-
sjællands Politikreds er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scoren i indekset for Oplevet tryghed er faldet, 
hvilket vil sige, at borgerne er blevet mere utrygge ved de nabolagsproblemer, de oplever – især hensynsløs 
adfærd. 

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er på omtrent samme niveau som i 2013. Det betyder, at borgerne 
i Nordsjællands Politikreds overordnet set oplever det samme niveau af nabolagsproblemer i 2014 som i 
2013. Borgerne har imidlertid anført, at de oplever mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, og 
samtidig er der en tendens til, at der forekommer mere hensynsløs adfærd i deres nabolag. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Nordsjæl-
lands Politikreds er faldet. Det skyldes, at der er sket et fald i niveauet af alle tre kriminalitetsformer - især 
kriminaliteten mod den personlige sikkerhed samt tyverier og indbrud. 
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Figur 16.2.1  Borgernes tillid til politiet i Nøjsomhed

16.2 NØJSOMHED I HELSINGØR KOMMUNE

16.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I NØJSOMHED
I Nøjsomhed har 80,4 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
16.2.1). Det er det samme niveau som i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 78,6 procent af borgerne har 
tillid til politiet (se figur 16.1.1).

Andelen af borgere i Nøjsomhed, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 78,4 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 15,6 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 18,9 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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16.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I NØJSOMHED
I Nøjsomhed er 69,8 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 16.2.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 88,0 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 16.1.2). 

Andelen af borgere i Nøjsomhed, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, 
hvor 68,4 procent af borgerne var trygge. Der er 18,1 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 11,0 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
22,6 procent, der var utrygge, og 9,0 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 16.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Nøjsomhed



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 62,6  8,9

Tyveri og indbrud 70,1  2,5

Hensynsløs adfærd 50,3  10,2 61,0  7,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 56,0  4,7 58,2  5,6

Tyveri og indbrud 58,8  1,0

Hensynsløs adfærd 59,8  11,1

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 79,9  12,8

Tyveri og indbrud 98,0  0,9

Hensynsløs adfærd 91,3  4,6

Spørgeskemaindeks 59,6  6,4

Anmeldelsesindeks 89,7  3,0

Figur 16.2.3  Tryghedsindeks for Nøjsomhed

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

16.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR NØJSOMHED 

TRYGHEDSINDEKSET FOR NØJSOMHED SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS
I Nøjsomhed er scoren i Spørgeskemaindekset 59,6 i 2014 (se figur 16.2.3). Borgerne i Nøjsomhed er dermed 
mindre trygge end borgerne i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 69,9 (se 
figur 16.1.3). Det skyldes, at borgerne i Nøjsomhed oplever flere problemer i deres nabolag, og samtidig er 
de mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever de mere kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed og mere hensynsløs adfærd, og det er også de to kriminalitetsformer, som gør dem mere utrygge. 
Omvendt er der en tendens til, at borgerne i Nøjsomhed oplever færre tyverier og indbrud end borgerne i hele 
politikredsen.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 89,7 i 2014. Dermed er der et lavere kriminalitetsniveau i Nøjsomhed, end 
der er i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 88,3. Det skyldes, at der er færre 
tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd. Der er imidlertid mere kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed i Nøjsomhed, end der er i hele Nordsjællands Politikreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR NØJSOMHED FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 16.2.3), hvilket betyder, at borgerne i 
Nøjsomhed er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scorerne i både indekset for Nabolagsproblemer og 
indekset for Oplevet tryghed er faldet siden 2013. Borgerne i Nøjsomhed oplever altså et større omfang af 
problemer i deres nabolag, og de er blevet mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Borgerne oplever især 
mere hensynsløs adfærd og kriminalitet mod den personlige sikkerhed, og det er særligt den hensynsløse 
adfærd, som gør borgerne mere utrygge. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Nøj-
somhed samlet set er faldet. Det skyldes først og fremmest, at der er sket et fald i kriminaliteten mod den 
personlige sikkerhed. Der er imidlertid sket en stigning i kriminaliteten vedrørende hensynsløs adfærd.
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Figur 16.3.1  Borgernes tillid til politiet i Egedalsvænge

16.3 EGEDALSVÆNGE I FREDENSBORG KOMMUNE

16.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I EGEDALSVÆNGE
I Egedalsvænge har 71,4 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 16.3.1). Det er en mindre andel end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 78,6 procent af borgerne har 
tillid til politiet (se figur 16.1.1).

Andelen af borgere i Egedalsvænge, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
74,0 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 24,7 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 25,0 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 16.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Egedalsvænge

16.3.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I EGEDALSVÆNGE
I Egedalsvænge er 64,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 16.3.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 88,0 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 16.1.2). 

Andelen af borgere i Egedalsvænge, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, 
hvor 66,0 procent af borgerne var trygge. Der er 23,8 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 10,3 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
24,6 procent, der var utrygge, og 9,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 61,0  2,1

Tyveri og indbrud 53,5  4,3

Hensynsløs adfærd 43,9  9,6 52,8  3,9

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 50,4  4,8 52,2  8,4

Tyveri og indbrud 51,4  6,6

Hensynsløs adfærd 54,6  13,7

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 90,8  4,2

Tyveri og indbrud 91,9  7,0

Hensynsløs adfærd 97,6  7,5

Spørgeskemaindeks 52,5  6,2

Anmeldelsesindeks 93,4  6,2

Figur 16.3.3  Tryghedsindeks for Egedalsvænge

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

16.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR EGEDALSVÆNGE 

TRYGHEDSINDEKSET FOR EGEDALSVÆNGE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS
I Egedalsvænge er scoren i Spørgeskemaindekset 52,5 i 2014 (se figur 16.3.3). Borgerne i Egedalsvænge er 
dermed mindre trygge end borgerne i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 
69,9 (se figur 16.1.3). Det skyldes, at borgerne i Egedalsvænge oplever flere problemer i deres nabolag, og 
de er også mere utrygge ved nabolagsproblemerne end borgerne i hele politikredsen. Mere specifikt oplever 
de mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs adfærd, 
og alle tre kriminalitetsformer gør borgerne mere utrygge. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 93,4 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Egedals-
vænge end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 88,3. Det skyldes først 
og fremmest, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR EGEDALSVÆNGE FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 16.3.3), hvilket betyder, at borgerne i 
Egedalsvænge er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scoren i indekset for Oplevet tryghed er faldet, hvilket 
indikerer, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, de oplever i deres nabolag – især er de blevet 
mere utrygge ved nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs adfærd. Der er også en tendens til, at de er 
blevet mere utrygge ved forekomsten af tyverier og indbrud.

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er på omtrent samme niveau i 2014 som i 2013. Dermed oplever 
borgerne i Egedalsvænge overordnet set det samme omfang af problemer i deres nabolag i 2014, som 
de gjorde i 2013. Borgerne har imidlertid anført, at der forekommer flere nabolagsproblemer vedrørende 
hensynsløs adfærd i 2014. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Egedals-
vænge er faldet. Der er sket et fald i niveauet af alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet vedrørende personlig 
sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.
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Figur 16.4.1  Borgernes tillid til politiet i Kongens Vænge og Østervang

16.4 KONGENS VÆNGE OG ØSTERVANG I HILLERØD KOMMUNE

16.4.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I KONGENS VÆNGE OG ØSTERVANG
I Kongens Vænge og Østervang har 71,8 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har 
brug for det (se figur 16.4.1). Der er en tendens til, at det er en mindre andel end i hele Nordsjællands Politi-
kreds, hvor 78,6 procent af borgerne har tillid til politiet (se figur 16.1.1).

Andelen af borgere i Kongens Vænge og Østervang, der har tillid til politiet, er faldet siden 2013, hvor 84,4 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 22,8 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 14,1 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 16.4.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Kongens Vænge og Østervang

16.4.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I KONGENS VÆNGE OG 
ØSTERVANG
I Kongens Vænge og Østervang er 67,8 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 16.4.2). 
Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Nordsjællands 
Politikreds, hvor 88,0 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 16.1.2). 

Andelen af borgere i Kongens Vænge og Østervang, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 
2014 som i 2013, hvor 69,1 procent af borgerne var trygge. Der er 20,8 procent af borgerne, som er utrygge i 
2014, mens 10,5 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var 
der henholdsvis 20,1 procent, der var utrygge, og 10,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 65,5  2,0

Tyveri og indbrud 60,3  0,9

Hensynsløs adfærd 56,0  9,3 60,6  2,7

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 55,2  3,7 56,6  6,7

Tyveri og indbrud 52,3  10,5

Hensynsløs adfærd 62,2  5,8

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 83,4  4,1

Tyveri og indbrud 90,6  1,2

Hensynsløs adfærd 85,5  9,7

Spørgeskemaindeks 58,6  4,7

Anmeldelsesindeks 86,5  1,5

Figur 16.4.3  Tryghedsindeks for Kongens Vænge og Østervang

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

16.4.3 TRYGHEDSINDEKS FOR KONGENS VÆNGE OG ØSTERVANG

TRYGHEDSINDEKSET FOR KONGENS VÆNGE OG ØSTERVANG SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS
I Kongens Vænge og Østervang er scoren i Spørgeskemaindekset 58,6 i 2014 (se figur 16.4.3). Borgerne 
i Kongens Vænge og Østervang er dermed mindre trygge end borgerne i hele Nordsjællands Politikreds, 
hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 69,9 (se figur 16.1.3). Det skyldes, at borgerne i Kongens Vænge 
og Østervang oplever et større omfang af problemer i deres nabolag, og samtidig er de mere utrygge ved 
nabolagsproblemerne end borgerne i hele politikredsen. Mere specifikt oplever borgerne i Kongens Vænge 
og Østervang mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd, og der er også en 
tendens til, at de oplever flere tyverier og indbrud. De er mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer sam-
menlignet med borgerne i hele politikredsen.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 86,5 i 2014. Det betyder, at der er et højere kriminalitetsniveau i Kongens 
Vænge og Østervang end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 88,3. Det 
skyldes, at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd. Der er imid-
lertid færre tyverier og indbrud i Kongens Vænge og Østervang, end der er i hele politikredsen. Mens krimina-
litetsniveauet i Kongens Vænge og Østervang er steget i 2014, er det faldet i hele Nordsjællands Politikreds.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR KONGENS VÆNGE OG ØSTERVANG FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 16.4.3), hvilket betyder, at borgerne i 
Kongens Vænge og Østervang er blevet mindre trygge. Det skyldes, at scoren i indekset for Oplevet tryghed 
er faldet, hvilket vil sige, at borgerne er blevet mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Det 
er især tyverier og indbrud, der gør borgerne mere utrygge, og der er også en tendens til, at hensynsløs adfærd 
skaber mere utryghed hos borgerne. 

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer har ikke ændret sig nævneværdigt siden 2013, hvilket vil sige, at 
borgerne i Kongens Vænge og Østervang samlet set oplever det samme niveau af nabolagsproblemer i 2014, 
som de gjorde i 2013. Borgerne har imidlertid anført, at de oplever mere hensynsløs adfærd i 2014. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Kongens 
Vænge og Østervang samlet set er steget. Udviklingen skyldes, at der er sket en stigning i kriminaliteten 
vedrørende hensynsløs adfærd. Der er imidlertid sket et fald i kriminaliteten mod den personlige sikkerhed 
samt i antallet af tyverier og indbrud. 
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16.5 VAPNAGAARD I HELSINGØR KOMMUNE 

16.5.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I VAPNAGAARD
I Vapnagaard har 66,2 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
16.5.1). Det er en mindre andel end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 78,6 procent af borgerne har tillid 
til politiet (se figur 16.1.1). Der er 30,9 procent af borgerne i Vapnagaard, som har svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.9

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 16.5.1  Borgernes tillid til politiet i Vapnagaard

9 Da politiet ikke havde udpeget Vapnagaard som et særligt udsat boligområde i 2013, kan udviklingen i borgernes tryghed og tillid til politiet ikke afrapporteres 
for området.
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Figur 16.5.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Vapnagaard

16.5.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I VAPNAGAARD
I Vapnagaard er 57,2 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 16.5.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 
88,0 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 16.1.2). Andelen af borgere i Vapnagaard, som 
er utrygge, udgør 26,6 procent i 2014, mens 16,3 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller 
utrygge. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 52,9

Tyveri og indbrud 47,6

Hensynsløs adfærd 43,7   48,1

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 52,5   54,2

Tyveri og indbrud 51,9

Hensynsløs adfærd 58,1

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 73,2

Tyveri og indbrud 87,9

Hensynsløs adfærd 83,2

Spørgeskemaindeks 51,1

Anmeldelsesindeks 81,4

Figur 16.5.3 Tryghedsindeks for Vapnagaard

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

16.5.3 TRYGHEDSINDEKS FOR VAPNAGAARD 

TRYGHEDSINDEKSET FOR VAPNAGAARD SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS
I Vapnagaard er scoren i Spørgeskemaindekset 51,1 i 2014 (se figur 16.5.3). Borgerne i Vapnagaard er 
dermed mindre trygge end borgerne i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 69,9 (se figur 16.1.3). Det skyldes, at borgerne i Vapnagaard oplever et større omfang af nabolagsproble-
mer vedrørende kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd, og 
samtidig er de mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 81,4 i 2014. Dermed er der et højere kriminalitetsniveau i Vapnagaard, end 
der er i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 88,3. Det skyldes, at der er mere 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd i boligområdet. Der er imidlertid færre 
tyverier og indbrud i Vapnagaard, end der er i hele Nordsjællands Politikreds.
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Figur 16.6.1  Borgernes tillid til politiet på Heimdalsvej

16.6 HEIMDALSVEJ I FREDERIKSSUND KOMMUNE 

16.6.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET PÅ HEIMDALSVEJ
På Heimdalsvej har 79,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 16.6.1). Det er det samme niveau som i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 78,6 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 16.1.1). Der er 16,1 procent af borgerne på Heimdalsvej, som har svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.10

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”

10 Da politiet ikke havde udpeget Heimdalsvej som et særligt udsat boligområde i 2013, kan udviklingen i borgernes tryghed og tillid til politiet ikke 
afrapporteres for området.
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16.6.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED PÅ HEIMDALSVEJ
På Heimdalsvej er 69,6 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 16.6.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor 88,0 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 16.1.2). Andelen af borgere på Heimdalsvej, som er 
utrygge, udgør 18,8 procent i 2014, mens 11,6 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller 
utrygge. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 16.6.2  Borgernes grundlæggende tryghed på Heimdalsvej



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 60,4

Tyveri og indbrud 63,4

Hensynsløs adfærd 57,3   60,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 50,1   54,3

Tyveri og indbrud 53,2

Hensynsløs adfærd 59,7

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 93,6

Tyveri og indbrud 91,2

Hensynsløs adfærd 92,6

Spørgeskemaindeks 57,3

Anmeldelsesindeks 92,5

Figur 16.6.3 Tryghedsindeks for Heimdalsvej

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

16.6.3 TRYGHEDSINDEKS FOR HEIMDALSVEJ 

TRYGHEDSINDEKSET FOR HEIMDALSVEJ SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS
På Heimdalsvej er scoren i Spørgeskemaindekset 57,3 i 2014 (se figur 16.6.3). Borgerne på Heimdalsvej er 
dermed mindre trygge end borgerne i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 69,9 (se figur 16.1.3). Det skyldes, at borgerne på Heimdalsvej oplever et større omfang af problemer i 
deres nabolag, og samtidig er de mere utrygge ved nabolagsproblemerne end borgerne i hele politikredsen. 
Mere specifikt oplever borgerne på Heimdalsvej mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere 
hensynsløs adfærd, og de er mere utrygge ved begge kriminalitetsformer. Borgerne på Heimdalsvej er sam-
tidig mere utrygge ved de tyverier og indbrud, de oplever, sammenlignet med borgerne i hele politikredsen.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 92,5 i 2014. Dermed er der et lavere kriminalitetsniveau på Heimdalsvej 
end i hele Nordsjællands Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 88,3. Det skyldes, at der er mindre 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd.
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Figur 17.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Københavns Vestegns Politikreds

63,4

SAMMENFATNING
Københavns Vestegns Politi har udpeget fire særligt udsatte boligområder i 2014: Gadehavegård, 
Hjortegården, Friheden og Høje Gladsaxe. I alle fire områder er der et lavere niveau af kriminalitet, 
end der er i hele Københavns Vestegns Politikreds. 

Andelen af borgere, der har tillid til politiet, er på samme niveau i Gadehavegård, Hjortegården og 
Høje Gladsaxe som i hele politikredsen. Andelen af borgere, som er grundlæggende trygge i de tre 
boligområder, er imidlertid mindre end i hele Københavns Vestegns Politikreds. I Friheden er andelen 
af borgere med tillid til politiet mindre end i hele Københavns Vestegn Politikreds, mens andelen af 
grundlæggende trygge borgere er på niveau med hele politikredsen. 



17.1 KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS

17.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS
I Københavns Vestegns Politikreds har 77,9 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de 
har brug for det (se figur 17.1.1). Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 5.1).

Andelen af borgere i Københavns Vestegns Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 
som i 2013, hvor 82,5 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 18,0 procent af borgerne svaret 
nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sam-
menligning var der 15,9 procent i 2013.
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Figur 17.1.1  Borgernes tillid til politiet i Københavns Vestegns Politikreds

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 17.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Københavns Vestegns Politikreds

17.1.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I KØBENHAVNS VESTEGNS 
POLITIKREDS
I Københavns Vestegns Politikreds er 78,3 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 17.1.2). 
Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Danmark, hvor 
86,8 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Københavns Vestegns Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er faldet siden 2013, 
hvor 85,8 procent af borgerne var trygge. Der er 13,1 procent af borgerne, der er utrygge i 2014, mens 8,3 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
9,6 procent, der var utrygge, og 4,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 82,0  2,5

Tyveri og indbrud 63,0  0,9

Hensynsløs adfærd 65,0  0,1 70,0  1,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 58,8  8,9 58,7  9,7

Tyveri og indbrud 56,1  9,0

Hensynsløs adfærd 61,3  11,3

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 87,8  2,6

Tyveri og indbrud 84,4  4,1

Hensynsløs adfærd 94,7  3,4

Spørgeskemaindeks 64,4  5,5

Anmeldelsesindeks 89,0  3,4

Figur 17.1.3  Tryghedsindeks for Københavns Vestegns Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

17.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYG-
HEDSINDEKSET FOR HELE DANMARK
I Københavns Vestegns Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 64,4 i 2014 (se figur 17.1.3). Det 
betyder, at borgerne i Københavns Vestegns Politikreds er mindre trygge end borgerne i hele Danmark, 
hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se figur 7.1). Det skyldes, at borgerne i Københavns Vestegns 
Politikreds oplever flere nabolagsproblemer end borgerne i hele Danmark, og at de er mere utrygge ved de 
nabolagsproblemer, som de oplever. Mere specifikt oplever borgerne i Københavns Vestegns Politikreds 
mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs adfærd, og 
de er mere utrygge ved de tyverier og indbrud samt den hensynsløse adfærd, som de oplever. Der er også en 
tendens til, at de er mere utrygge ved kriminalitet mod den personlige sikkerhed.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 89,0 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Køben-
havns Vestegns Politikreds, end der er i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det 
skyldes først og fremmest, at der er mindre hensynsløs adfærd.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS FRA 2013 
TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 17.1.3), hvilket betyder, at borgerne i 
Københavns Vestegns Politikreds er mindre trygge i 2014. Det skyldes, at scoren i indekset for Oplevet tryg-
hed er faldet, hvilket indikerer, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, som de oplever i deres 
nabolag. Borgerne er blevet mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. Scoren i indekset for Nabolagsproblemer har ikke 
ændret sig nævneværdigt siden 2013, hvilket betyder, at borgerne i Københavns Vestegns Politikreds oplever 
nogenlunde det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014, som de gjorde i 2013. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Køben-
havns Vestegns Politikreds er faldet. Der er sket et fald i alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den 
personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. 
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17.2 GADEHAVEGÅRD I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

17.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I GADEHAVEGÅRD
I Gadehavegård har 75,8 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 17.2.1). Det er det samme niveau som i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor 77,9 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 17.1.1).

Andelen af borgere i Gadehavegård, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 
80,0 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 19,8 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 18,2 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 17.2.1  Borgernes tillid til politiet i Gadehavegård
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17.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I GADEHAVEGÅRD
I Gadehavegård er 49,9 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 17.2.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Københavns Vestegns Politikreds, 
hvor 78,3 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 17.1.2). 

Andelen af borgere i Gadehavegård, der er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2014 som i 2013, 
hvor 49,7 procent af borgerne var trygge. Der er 35,0 procent af borgerne, der er utrygge i 2014, mens 14,6 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
29,3 procent, der var utrygge, og 20,6 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 17.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Gadehavegård



Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 44,9  11,2

Tyveri og indbrud 50,9  2,2

Hensynsløs adfærd 42,9  5,9 46,2  6,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 44,2  4,6 46,9  5,2

Tyveri og indbrud 47,2  5,7

Hensynsløs adfærd 49,4  5,3

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 79,3  9,1

Tyveri og indbrud 93,7  7,2

Hensynsløs adfærd 97,7  7,5

Spørgeskemaindeks 46,6  5,8

Anmeldelsesindeks 90,2  7,9

Figur 17.2.3  Tryghedsindeks for Gadehavegård

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed

17.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR GADEHAVEGÅRD 

TRYGHEDSINDEKSET FOR GADEHAVEGÅRD SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS
I Gadehavegård er scoren i Spørgeskemaindekset 46,6 i 2014 (se figur 17.2.3). Det betyder, at borgerne i 
Gadehavegård er mindre trygge end borgerne i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Spørge-
skemaindekset er 64,4 (se figur 17.1.3). Det skyldes, at borgerne i Gadehavegård oplever et større omfang af 
nabolagsproblemer, og at de er mere utrygge ved disse nabolagsproblemer. Mere specifikt oplever borgerne 
i Gadehavegård mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, flere tyverier og indbrud samt mere hen-
synsløs adfærd, og de er mere utrygge ved alle tre kriminalitetsformer.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 90,2 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Gadeha-
vegård, end der er i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 89,0. Det 
skyldes, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd. Omvendt er der mere kriminalitet 
mod den personlige sikkerhed i boligområdet.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR GADEHAVEGÅRD FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 17.2.3), hvilket betyder, at borgerne i 
Gadehavegård er mindre trygge i 2014. Det skyldes, at borgerne oplever flere nabolagsproblemer i 2014, 
end de gjorde i 2013, og at de er mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Mere specifikt 
oplever borgerne mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, og der er også en tendens til, at de oplever 
mere hensynsløs adfærd. Der er samtidig en tendens til, at de er blevet mere utrygge ved nabolagsproblemer 
vedrørende hensynsløs adfærd samt tyverier og indbrud. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Gadeha-
vegård er faldet. Der er sket et fald i alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, 
tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.
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Figur 17.3.1  Borgernes tillid til politiet i Hjortegården

17.3 HJORTEGÅRDEN I HERLEV KOMMUNE

17.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I HJORTEGÅRDEN
I Hjortegården har 75,1 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 17.3.1). Det er det samme niveau som i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor 77,9 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 17.1.1).

Andelen af borgere i Hjortegården, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 76,9 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 23,3 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var der 23,1 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 17.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Hjortegården

17.3.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I HJORTEGÅRDEN
I Hjortegården er 63,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 17.3.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Københavns Vestegns Politikreds, 
hvor 78,3 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 17.1.2). 

Andelen af borgere i Hjortegården, der er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2014 som i 2013, 
hvor 63,7 procent af borgerne var trygge. Der er 25,3 procent af borgerne, der er utrygge i 2014, mens 11,3 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
22,9 procent, der var utrygge, og 13,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



17.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR HJORTEGÅRDEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR HJORTEGÅRDEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS
I Hjortegården er scoren i Spørgeskemaindekset 54,3 i 2014 (se figur 17.3.3). Det betyder, at borgerne i 
Hjortegården er mindre trygge end borgerne i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Spørge-
skemaindekset er 64,4 (se figur 17.1.3). Det skyldes, at borgerne i Hjortegården oplever et større omfang af 
nabolagsproblemer vedrørende kriminalitet mod den personlige sikkerhed og hensynsløs adfærd end bor-
gerne i politikredsen. Der er også en tendens til, at borgerne i Hjortegården oplever flere tyverier og indbrud. 
Overordnet set er borgerne i Hjortegården ikke mere utrygge ved de problemer, de oplever i deres nabolag, 
sammenlignet med borgerne i hele Københavns Vestegns Politikreds – om end der er en tendens til, at de er 
mere utrygge ved kriminalitet mod den personlige sikkerhed. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 92,5 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Hjorte-
gården, end der er i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 89,0. Det 
skyldes først og fremmest, at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt færre tyverier 
og indbrud.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR HJORTEGÅRDEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 17.3.3), hvilket betyder, at 
borgerne i Hjortegården er omtrent lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Det skyldes, at borgerne oplever 
det samme omfang af nabolagsproblemer, og at de er omtrent lige så utrygge ved problemerne i deres 
nabolag. Selvom borgerne i Hjortegården overordnet set er omtrent lige så utrygge ved problemerne i deres 
nabolag, har de anført, at de er blevet mere utrygge ved nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs adfærd. 
Der er også en tendens til, at borgerne er blevet mere utrygge ved de tyverier og indbrud, som forekommer i 
deres nabolag.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Hjorte-
gården samlet set er faldet. Udviklingen skyldes, at der er sket et fald i antallet af tyverier og indbrud. Krimi-
naliteten vedrørende hensynsløs adfærd er imidlertid steget.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 58,6  3,5

Tyveri og indbrud 57,6  2,2

Hensynsløs adfærd 42,5  4,1 52,9  0,9

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 52,4  2,2 55,7  3,0

Tyveri og indbrud 53,5  5,6

Hensynsløs adfærd 61,3  5,8

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 89,8  0,3

Tyveri og indbrud 92,4  4,1

Hensynsløs adfærd 95,1  2,2

Spørgeskemaindeks 54,3  2,0

Anmeldelsesindeks 92,5  0,5

Figur 17.3.3  Tryghedsindeks for Hjortegården

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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17.4 FRIHEDEN I HVIDOVRE KOMMUNE

17.4.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I FRIHEDEN
I Friheden har 67,5 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
17.4.1). Det er en mindre andel end i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor 77,9 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 17.1.1). Der er 28,3 procent af borgerne i Friheden, som har svaret nej på spørgs-
målet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.11

11 Da politiet ikke havde udpeget Friheden som et særligt udsat boligområde i 2013, kan udviklingen i borgernes tryghed og tillid til politiet ikke 
afrapporteres for området.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 17.4.1  Borgernes tillid til politiet i Friheden
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17.4.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I FRIHEDEN
I Friheden er 78,2 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 17.4.2). Det viser målingen af 
borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele Københavns Vestegns Politikreds, 
hvor 78,3 procent af borgerne er trygge (se figur 17.1.2).  Andelen af borgere i Friheden, som er utrygge i deres 
nabolag, udgør 10,2 procent, mens 11,3 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 17.4.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Friheden



17.4.3 TRYGHEDSINDEKS FOR FRIHEDEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR FRIHEDEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR HELE 
KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS
I Friheden er scoren i Spørgeskemaindekset 60,2 i 2014 (se figur 17.4.3). Borgerne i Friheden er dermed 
mindre trygge end borgerne i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 64,4 (se figur 17.1.3). Det skyldes, at borgerne i Friheden oplever et større omfang af nabolagsproblemer 
vedrørende kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd end 
borgerne i politikredsen. Borgerne i Friheden er imidlertid ikke mere utrygge ved nabolagsproblemerne end 
borgerne i Københavns Vestegns Politikreds.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 90,5 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Friheden, 
end der er i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 89,0. Det skyldes, 
at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt færre tyverier og indbrud.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 72,1

Tyveri og indbrud 53,6

Hensynsløs adfærd 51,7   59,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 61,3   61,3

Tyveri og indbrud 57,3

Hensynsløs adfærd 65,2

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 90,2

Tyveri og indbrud 87,3

Hensynsløs adfærd 93,9

Spørgeskemaindeks 60,2

Anmeldelsesindeks 90,5

Figur 17.4.3  Tryghedsindeks for Friheden

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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17.5 HØJE GLADSAXE I GLADSAXE KOMMUNE

17.5.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I HØJE GLADSAXE
I Høje Gladsaxe har 76,8 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 17.5.1). Det er det samme niveau som i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor 77,9 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 17.1.1).  Der er 18,6 procent af borgerne i Høje Gladsaxe, som har svaret 
nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.12

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 17.5.1  Borgernes tillid til politiet i Høje Gladsaxe

12 Da politiet ikke havde udpeget Høje Gladsaxe som et særligt udsat boligområde i 2013, kan udviklingen i borgernes tryghed og tillid til politiet ikke 
afrapporteres for området.
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Figur 17.5.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Høje Gladsaxe

17.5.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I HØJE GLADSAXE
I Høje Gladsaxe er 68,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 17.5.2). Det viser målingen 
af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i hele Københavns Vestegns Politikreds, 
hvor 78,3 procent af borgerne er trygge (se figur 17.1.2).  Andelen af borgere i Høje Gladsaxe, som er utrygge 
i deres nabolag, udgør 18,3 procent, mens 12,8 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller 
utrygge. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



17.5.3 TRYGHEDSINDEKS FOR HØJE GLADSAXE

TRYGHEDSINDEKSET FOR HØJE GLADSAXE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
HELE KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIKREDS
I Høje Gladsaxe er scoren i Spørgeskemaindekset 58,4 i 2014 (se figur 17.5.3). Det betyder, at borgerne i 
Høje Gladsaxe er mindre trygge end borgerne i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Spørge-
skemaindekset er 64,4 (se figur 17.1.3). Det skyldes, at borgerne i Høje Gladsaxe oplever et større omfang 
af nabolagsproblemer vedrørende kriminalitet mod den personlige sikkerhed og hensynsløs adfærd, sam-
menlignet med borgerne i hele politikredsen. Borgerne i Høje Gladsaxe er imidlertid ikke mere utrygge ved 
nabolagsproblemerne end borgerne i hele Københavns Vestegns Politikreds.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 92,6 i 2014. Det betyder, at der er et lavere niveau af kriminalitet i Høje 
Gladsaxe, end der er i hele Københavns Vestegns Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 89,0. 
Det skyldes først og fremmest, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 58,3

Tyveri og indbrud 60,3

Hensynsløs adfærd 52,4   57,0

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 58,0   59,8

Tyveri og indbrud 57,9

Hensynsløs adfærd 63,6

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 87,1

Tyveri og indbrud 93,2

Hensynsløs adfærd 97,5

Spørgeskemaindeks 58,4

Anmeldelsesindeks 92,6

Figur 17.5.3  Tryghedsindeks for Høje Gladsaxe

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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18.  KØBENHAVNS 
POLITIKREDS
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Figur 18.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Københavns Politikreds

81,6

SAMMENFATNING
Københavns Politi har udpeget fem særligt udsatte boligområder i 2014: Indre Nørrebro (inklusiv 
Blågården), Ydre Nørrebro (inklusiv Mjølnerparken), Folehaven, Remisevænget samt Tingbjerg, 
 Utterslevhuse og Gadelandet. I alle fem områder er der omtrent den samme andel af borgere, der 
har tillid til politiet, som i Københavns Kommune, hvor områderne ligger. Der er desuden mindre 
kriminalitet i alle fem områder, end der er i kommunen.

Andelen af borgere, der er grundlæggende trygge, er i alle fem områder lavere, end den er i kom-
munen. På Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Folehaven og Remisevænget oplever borgerne flere 
nabolagsproblemer, end borgerne i Københavns Kommune, og borgerne på Ydre Nørrebro, Fo-
lehaven, Remisevænget samt Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet er mere utrygge ved de 
nabolagsproblemer, de oplever, end borgerne i kommunen. 



18.1 KØBENHAVNS POLITIKREDS

18.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I KØBENHAVNS POLITIKREDS
I Københavns Politikreds har 79,8 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug 
for det (se figur 18.1.1). Det betyder, at der er omtrent lige så mange borgere i Københavns Politikreds, der 
har tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis der er behov for det, som der er i hele Danmark, hvor 82,0 procent af 
borgerne har tillid til politiet (se figur 5.1). 

Andelen af borgere i Københavns Politikreds, der har tillid til politiet, er på omtrent det samme niveau i 2014 
som i 2013, hvor 82,0 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 17,1 procent af borgerne svaret 
nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sam-
menligning var det 16,7 procent i 2013.
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Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 18.1.1  Borgernes tillid til politiet i Københavns Politikreds
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Figur 18.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Københavns Politikreds

18.1.2. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I KØBENHAVNS POLITIKREDS
I Københavns Politikreds er 85,5 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 18.1.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er det samme niveau som i hele Danmark, hvor 86,8 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Københavns Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 
som i 2013, hvor 84,5 procent af borgerne var trygge. Der er 9,0 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, 
mens 5,5 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 9,4 procent, der var utrygge, og 5,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



18.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE DANMARK
Scoren i Spørgeskemaindekset er 65,0 i 2014 (se figur 18.1.3). Det betyder, at borgerne i Københavns 
Politikreds er mindre trygge end borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 70,8 (se 
figur 7.1). Det skyldes, at borgerne i Københavns Politikreds oplever et større omfang af nabolagsproblemer 
end borgerne i hele Danmark. Mere specifikt er det nabolagsproblemer, der vedrører kriminalitet mod den 
personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. 

Der er en tendens til, at borgerne i Københavns Politikreds er mindre utrygge ved de nabolagsproblemer, de 
oplever, sammenlignet med borgerne i hele Danmark. Borgerne er især mindre utrygge ved de tyverier og 
indbrud, som de oplever. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 82,1 i 2014. Dermed er der et højere kriminalitetsniveau i Københavns 
Politikreds, end der er i hele Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at der er flere 
tyverier og indbrud samt mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed i Københavns Politikreds sam-
menlignet med hele Danmark. Der er imidlertid mindre hensynsløs adfærd i politikredsen end i hele Danmark.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 18.1.3), hvilket betyder, at borgerne i Kø-
benhavns Politikreds er mindre trygge. Det skyldes, at der er sket et fald i scoren for Oplevet tryghed, hvilket 
betyder, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, der forekommer i deres nabolag. Borgerne er 
især blevet mere utrygge ved hensynsløs adfærd, og der er også en tendens til, at de er blevet mere utrygge 
ved de tyverier og indbrud, de oplever.

Scoren i indekset for Nabolagsproblemer er på omtrent samme niveau i 2014 som i 2013, hvilket betyder, at 
borgerne i Københavns Politikreds overordnet set oplever det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014 
som i 2013. Mere specifikt oplever borgerne imidlertid, at der forekommer et større omfang af nabolagspro-
blemer vedrørende hensynsløs adfærd. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Køben-
havns Politikreds er faldet. Det skyldes først og fremmest, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre 
hensynsløs adfærd.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 74,6  1,1

Tyveri og indbrud 62,6  2,6

Hensynsløs adfærd 52,1  4,8 63,1  0,4

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,4  1,7 66,9  4,1

Tyveri og indbrud 65,0  3,5

Hensynsløs adfærd 71,3  7,1

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 85,1  0,3

Tyveri og indbrud 64,7  7,5

Hensynsløs adfærd 96,6  3,0

Spørgeskemaindeks 65,0  2,2

Anmeldelsesindeks 82,1  3,6

Figur 18.1.3  Tryghedsindeks for Københavns Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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18.2 KØBENHAVNS KOMMUNE

18.2.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I KØBENHAVNS KOMMUNE
I Københavns Kommune har 80,8 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for 
det (se figur 18.2.1). Det er omtrent det samme niveau som i hele Københavns Politikreds, hvor 79,8 procent 
af borgerne har tillid til politiet (se figur 18.1.1). 

Andelen af borgere i Københavns Kommune, der har tillid til politiet, er på omtrent det samme niveau i 2014 
som i 2013, hvor 83,1 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 16,2 procent af borgerne svaret 
nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sam-
menligning var det 15,2 procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 18.2.1  Borgernes tillid til politiet i Københavns Kommune
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18.2.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I KØBENHAVNS KOMMUNE
I Københavns Kommune er 85,1 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 18.2.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er omtrent det samme niveau som i hele Københavns 
Politikreds, hvor 85,5 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 18.1.2). 

Andelen af borgere i Københavns Kommune, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 
som i 2013, hvor 82,9 procent af borgerne var trygge. Der er 8,6 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, 
mens 6,3 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der 
henholdsvis 10,5 procent, der var utrygge, og 5,9 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 18.2.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Københavns Kommune



18.2.3 TRYGHEDSINDEKS FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 

TRYGHEDSINDEKSET FOR KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET 
FOR HELE KØBENHAVNS POLITIKREDS
I Københavns Kommune er scoren i Spørgeskemaindekset 64,7 i 2014 (se figur 18.2.3). Det betyder, at 
borgerne i Københavns Kommune er lige så trygge som borgerne i hele Københavns Politikreds, hvor scoren 
i Spørgeskemaindekset er 65,0 (se figur 18.1.3). Borgerne i kommunen oplever dermed det samme omfang 
af problemer i deres nabolag, og de er lige så utrygge ved nabolagsproblemerne som borgerne i hele politi-
kredsen. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 81,1 i 2014. Dermed er kriminalitetsniveauet i Københavns Kommune 
højere, end det er i hele Københavns Politikreds, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 82,1. Det skyldes 
først og fremmest, at der er flere tyverier og indbrud. Der er imidlertid mindre kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed i kommunen, end der er i hele politikredsen. Mens kriminalitetsniveauet i Københavns Kommune 
er steget fra 2013 til 2014, er det faldet i hele politikredsen.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR KØBENHAVNS KOMMUNE FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på omtrent samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 18.2.3). Det betyder, 
at borgerne i Københavns Kommune er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Selvom bor-
gerne samlet set er lige så trygge i 2014, som de var i 2013, er der sket et fald i scoren i indekset for Oplevet 
tryghed. Det betyder, at borgerne er blevet mere utrygge ved de nabolagsproblemer, der forekommer. Mere 
specifikt er borgerne blevet mere utrygge ved den hensynsløse adfærd, de oplever. Scoren i indekset for 
Nabolagsproblemer er på samme niveau som i 2013, hvilket betyder, at borgerne oplever det samme omfang 
af nabolagsproblemer. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Køben-
havns Kommune er steget. Det skyldes først og fremmest, at der er flere tyverier og indbrud, mens omfanget 
af den hensynsløse adfærd er blevet mindre.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 72,6  1,8

Tyveri og indbrud 63,1  2,4

Hensynsløs adfærd 50,2  3,7 62,0  0,1

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 63,9  2,3 67,3  3,3

Tyveri og indbrud 65,3  2,7

Hensynsløs adfærd 72,7  4,9

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 87,6  0,2

Tyveri og indbrud 59,2  3,9

Hensynsløs adfærd 96,3  1,7

Spørgeskemaindeks 64,7  1,6

Anmeldelsesindeks 81,1  0,8

Figur 18.2.3  Tryghedsindeks for Københavns Kommune

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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Figur 18.3.1  Borgernes tillid til politiet på Indre Nørrebro

18.3  INDRE NØRREBRO (INKLUSIV BLÅGÅRDEN)  
I KØBENHAVNS KOMMUNE

18.3.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET PÅ INDRE NØRREBRO
På Indre Nørrebro har 75,9 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 18.3.1). Det er omtrent det samme niveau som i Københavns Kommune, hvor 80,8 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 18.2.1).  

Andelen af borgere på Indre Nørrebro, der har tillid til politiet, er på omtrent det samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 77,4 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 20,5 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var det 21,3 procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 18.3.2  Borgernes grundlæggende tryghed på Indre Nørrebro

18.3.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED PÅ INDRE NØRREBRO
På Indre Nørrebro er 81,6 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 18.3.2). Det viser må-
lingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Københavns Kommune, hvor 85,1 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 18.2.2). 

Andelen af borgere på Indre Nørrebro, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, 
hvor 77,5 procent af borgerne var trygge. Der er 8,8 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 9,7 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
11,8 procent, der var utrygge, og 10,7 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



18.3.3 TRYGHEDSINDEKS FOR INDRE NØRREBRO

TRYGHEDSINDEKSET FOR INDRE NØRREBRO SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
KØBENHAVNS KOMMUNE
På Indre Nørrebro er scoren i Spørgeskemaindekset 56,1 i 2014 (se figur 18.3.3). Det betyder, at borgerne på 
Indre Nørrebro er mindre trygge end borgerne i Københavns Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 64,7 (se figur 18.2.3). Det skyldes, at borgerne på Indre Nørrebro oplever flere nabolagsproblemer end 
borgerne i Københavns Kommune. Mere specifikt oplever de mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed, 
flere tyverier og indbrud samt mere hensynsløs adfærd. Overordnet set er borgerne på Indre Nørrebro ikke 
mere utrygge ved de nabolagsproblemer, som forekommer, sammenlignet med borgerne i Københavns 
Kommune. Der er imidlertid en tendens til, at de er mere utrygge ved den hensynsløse adfærd i deres nabolag.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 88,8 i 2014, hvilket betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau på Indre 
Nørrebro, end der er i Københavns Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 81,1. Det skyldes, at 
der er mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs 
adfærd på Indre Nørrebro sammenlignet med Københavns Kommune. Mens kriminalitetsniveauet på Indre 
Nørrebro er faldet fra 2013 til 2014, er det steget i Københavns Kommune.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR INDRE NØRREBRO FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på omtrent det samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 18.3.3). Det be-
tyder, at borgerne på Indre Nørrebro er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Selvom borgerne 
på Indre Nørrebro samlet set er omtrent lige så trygge i 2014 som i 2013, viser indekset for Oplevet tryghed, 
at der en tendens til, at borgerne er blevet mere utrygge ved de problemer, som forekommer i deres nabolag. 
Denne udvikling skyldes først og fremmest, at borgerne er blevet mere utrygge ved den hensynsløse adfærd, 
som forekommer i deres nabolag. Samtidig viser indekset for Nabolagsproblemer, at der er en tendens til, 
at borgerne oplever, at der forekommer mere hensynsløs adfærd i 2014 - selvom de overordnet set oplever 
det samme omfang af nabolagsproblemer. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet på Indre 
Nørrebro er faldet. Det skyldes et fald i niveauet af alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 51,7  1,1

Tyveri og indbrud 51,5  1,8

Hensynsløs adfærd 35,1  5,2 46,1  2,0

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 64,3  1,1 66,1  3,4

Tyveri og indbrud 65,8  3,4

Hensynsløs adfærd 68,3  7,8

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 92,2  4,2

Tyveri og indbrud 76,6  9,8

Hensynsløs adfærd 97,4  6,8

Spørgeskemaindeks 56,1  2,7

Anmeldelsesindeks 88,8  6,9

Figur 18.3.3  Tryghedsindeks for Indre Nørrebro

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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18.4  YDRE NØRREBRO (INKLUSIV MJØLNERPARKEN)  
I KØBENHAVNS KOMMUNE

18.4.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET PÅ YDRE NØRREBRO
På Ydre Nørrebro har 76,9 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 18.4.1). Det er omtrent det samme niveau som i Københavns Kommune, hvor 80,8 procent af borgerne 
har tillid til politiet (se figur 18.2.1).  

Andelen af borgere på Ydre Nørrebro, der har tillid til politiet, er på omtrent det samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 84,0 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 18,1 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var det 14,4 procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 18.4.1  Borgernes tillid til politiet på Ydre Nørrebro
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18.4.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED PÅ YDRE NØRREBRO
På Ydre Nørrebro er 75,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 18.4.2). Det viser målin-
gen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Københavns Kommune, hvor 85,1 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 18.2.2). 

Andelen af borgere på Ydre Nørrebro, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som i 2013, 
hvor 70,0 procent af borgerne var trygge. Der er 15,2 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 9,3 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
18,7 procent, der var utrygge, og 11,4 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.
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Figur 18.4.2  Borgernes grundlæggende tryghed på Ydre Nørrebro



18.4.3 TRYGHEDSINDEKS FOR YDRE NØRREBRO

TRYGHEDSINDEKSET FOR YDRE NØRREBRO SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
KØBENHAVNS KOMMUNE
På Ydre Nørrebro er scoren i Spørgeskemaindekset 55,8 i 2014 (se figur 18.4.3). Det betyder, at borgerne på 
Ydre Nørrebro er mindre trygge end borgerne i Københavns Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 64,7 (se figur 18.2.3). Det skyldes, at borgerne på Ydre Nørrebro oplever flere nabolagsproblemer end 
borgerne i Københavns Kommune, og at de er mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever 
borgerne på Ydre Nørrebro mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs adfærd, og 
der er også en tendens til, at de oplever flere tyverier og indbrud. Sammenlignet med borgerne i Københavns 
Kommune er det især den hensynsløse adfærd, som gør borgerne på Ydre Nørrebro mere utrygge.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 92,0 i 2014. Dermed er der et lavere kriminalitetsniveau på Ydre Nørrebro, 
end der er i Københavns Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 81,1. Det skyldes, at der er mindre 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd. Mens 
kriminalitetsniveauet på Ydre Nørrebro er faldet fra 2013 til 2014, er det steget i Københavns Kommune.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR YDRE NØRREBRO FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på omtrent samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 18.4.3). Det betyder, 
at borgerne på Ydre Nørrebro er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Således har hverken 
scoren i indekset for Nabolagsproblemer eller scoren i indekset for Oplevet tryghed ændret sig nævneværdigt 
siden 2013. Det vil sige, at borgerne oplever det samme omfang af problemer i deres nabolag, og de er lige 
så utrygge ved nabolagsproblemerne. 

Selvom borgerne på Ydre Nørrebro samlet set oplever det samme omfang af nabolagsproblemer, har de i 
2014 svaret, at der forekommer flere nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs adfærd. Samtidig viser in-
dekset for Oplevet tryghed, at borgerne er blevet mere utrygge ved den hensynsløse adfærd, der forekommer.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet på Ydre 
Nørrebro er faldet. Det skyldes først og fremmest, at der er færre tyverier og indbrud samt mindre kriminalitet 
mod den personlige sikkerhed.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 60,2  3,6

Tyveri og indbrud 58,2  4,3

Hensynsløs adfærd 32,0  9,3 50,2  0,5

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 60,1  0,5 61,5  2,0

Tyveri og indbrud 60,7  0,1

Hensynsløs adfærd 63,6  6,6

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 92,6  2,0

Tyveri og indbrud 84,2  8,8

Hensynsløs adfærd 99,1  0,3

Spørgeskemaindeks 55,8  1,2

Anmeldelsesindeks 92,0  3,7

Figur 18.4.3  Tryghedsindeks for Ydre Nørrebro

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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Figur 18.5.1  Borgernes tillid til politiet i Tingbjerg, Utteslevhuse og Gadelandet

18.5  TINGBJERG, UTTERSLEVHUSE OG GADELANDET  
I KØBENHAVNS KOMMUNE

18.5.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I TINGBJERG, UTTERSLEVHUSE OG 
 GADELANDET
I Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet har 82,0 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, 
hvis de har brug for det (se figur 18.5.1). Det er omtrent det samme niveau som i Københavns Kommune, 
hvor 80,8 procent af borgerne har tillid til politiet (se figur 18.2.1). 

Andelen af borgere i Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 
2014 som i 2013, hvor 81,6 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 14,0 procent af borgerne 
svaret nej på spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til 
sammenligning var det 17,7 procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 18.5.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Tingbjerg, Utteslevhuse og Gadelandet

18.5.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I TINGBJERG, UTTERSLEV-
HUSE OG  GADE LANDET
I Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet er 64,3 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 
18.5.2). Det viser målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Københavns 
Kommune, hvor 85,1 procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 18.2.2). 

Der er en tendens til, at andelen af borgere i Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet, der er trygge i deres 
nabolag, er større i 2014, end den var i 2013, hvor 57,4 procent af borgerne var trygge. Der er 22,3 procent 
af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 13,4 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller 
utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 28,6 procent, der var utrygge, og 13,3 procent, der hverken 
var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



18.5.3 TRYGHEDSINDEKS FOR TINGBJERG, UTTERSLEVHUSE OG GADELANDET

TRYGHEDSINDEKSET FOR TINGBJERG, UTTERSLEVHUSE OG GADELANDET SAMMENLIGNET 
MED TRYGHEDSINDEKSET FOR KØBENHAVNS KOMMUNE
I Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet er scoren i Spørgeskemaindekset 60,7 i 2014 (se figur 18.5.3). Det 
betyder, at borgerne i Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet er mindre trygge end borgerne i Københavns 
Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 64,7 (se figur 18.2.3). Det skyldes, at borgerne i det særligt 
udsatte boligområde er mere utrygge ved de problemer, som forekommer i deres nabolag, sammenlignet 
med borgerne i Københavns Kommune. Mere specifikt er de mere utrygge ved kriminalitet mod den person-
lige sikkerhed, tyverier og indbrud samt hensynsløs adfærd. Overordnet set oplever borgerne i Tingbjerg, 
Utterslevhuse og Gadelandet det samme omfang af nabolagsproblemer som borgerne i Københavns Kom-
mune. Mere specifikt oplever de imidlertid mindre hensynsløs adfærd end borgerne i kommunen.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 92,9 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i det særligt 
udsatte boligområde, end der er i Københavns Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 81,1. Der er 
således mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs 
adfærd i det særligt udsatte boligområde. Mens kriminalitetsniveauet i det særligt udsatte boligområde er 
faldet fra 2013 til 2014, er det steget i Københavns Kommune.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR TINGBJERG, UTTERSLEVHUSE OG GADELANDET FRA 
2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er steget fra 2013 til 2014 (se figur 18.5.3), hvilket betyder, at tryghedsni-
veauet i det særligt udsatte boligområde er steget. Det skyldes, at der er sket en stigning i indekset for Oplevet 
tryghed, hvilket betyder, at borgerne er blevet mindre utrygge ved de problemer, de oplever i deres nabolag. 
Mere specifikt er borgerne blevet mindre utrygge ved kriminalitet mod den personlige sikkerhed. 

Indekset for Nabolagsproblemer viser, at borgerne i Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet generelt set 
oplever, at der forekommer det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014, som der gjorde i 2013. De 
oplever imidlertid, at der forekommer færre tyverier og indbrud, og der er også en tendens til, at de oplever 
mindre kriminalitet mod den personlige sikkerhed. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Tingbjerg, 
Utterslevhuse og Gadelandet er faldet. Det skyldes først og fremmest, at der er færre tyverier og indbrud.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 69,9  5,5

Tyveri og indbrud 66,6  8,1

Hensynsløs adfærd 58,4  3,0 64,9  3,5

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 56,7  9,4 56,5  4,7

Tyveri og indbrud 53,0  5,8

Hensynsløs adfærd 59,7  1,0

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 88,6  0,2

Tyveri og indbrud 90,8  9,0

Hensynsløs adfærd 99,3  0,2

Spørgeskemaindeks 60,7  4,1

Anmeldelsesindeks 92,9  3,0

Figur 18.5.3  Tryghedsindeks for Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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Figur 18.6.1  Borgernes tillid til politiet i Folehaven

18.6 FOLEHAVEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

18.6.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I FOLEHAVEN
I Folehaven har 80,6 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se figur 
18.6.1). Det er det samme niveau som i Københavns Kommune, hvor 80,8 procent af borgerne har tillid til 
politiet (se figur 18.2.1).  

Andelen af borgere i Folehaven, som har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, hvor 84,3 
procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 15,6 procent af borgerne svaret nej på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var det 14,2 
procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 18.6.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Folehaven

18.6.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I FOLEHAVEN
I Folehaven er 60,5 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 18.6.2). Det viser målingen af 
borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Københavns Kommune, hvor 85,1 procent 
af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 18.2.2).  

Andelen af borgere i Folehaven, der er trygge i deres nabolag, er mindre i 2014, end den var i 2013, hvor 67,6 
procent af borgerne var trygge. Der er 26,4 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 12,0 procent af 
borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 18,8 procent, 
der var utrygge, og 12,8 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



18.6.3 TRYGHEDSINDEKS FOR FOLEHAVEN

TRYGHEDSINDEKSET FOR FOLEHAVEN SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
 KØBENHAVNS KOMMUNE
I Folehaven er scoren i Spørgeskemaindekset 55,8 i 2014 (se figur 18.6.3). Det betyder, at borgerne i Fo-
lehaven er mindre trygge end borgerne i Københavns Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset er 
64,7 (se figur 18.2.3). Det skyldes, at borgerne i Folehaven oplever flere nabolagsproblemer end borgerne i 
kommunen, og at borgerne i Folehaven er mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Mere specifikt oplever 
borgerne i Folehaven mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt flere tyverier og indbrud, og de 
er mere utrygge ved begge kriminalitetsformer. Desuden er de mere utrygge ved den hensynsløse adfærd, 
som de oplever. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 90,1 i 2014, hvilket betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Fole-
haven, end der er i Københavns Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 81,1. Der er især færre 
tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd i Folehaven sammenlignet med Københavns Kommune. 
Mens kriminalitetsniveauet i Folehaven er faldet fra 2013 til 2014, er det steget i Københavns Kommune.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR FOLEHAVEN FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 18.6.3), hvilket betyder, at borgerne i Fo-
lehaven er blevet mindre trygge. Det skyldes, at de oplever flere problemer i deres nabolag, og at de er blevet 
mere utrygge ved nabolagsproblemerne. Borgerne i Folehaven oplever flere nabolagsproblemer inden for 
alle tre kriminalitetsformer: kriminalitet mod den personlige sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs 
adfærd. Samtidig er borgerne i Folehaven blevet mere utrygge ved den hensynsløse adfærd, som de oplever.

Scoren i Anmeldelsesindekset er steget fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Folehaven 
samlet set er faldet. Det skyldes først og fremmest, at der er mindre kriminalitet mod den personlige sikker-
hed. I samme periode er der imidlertid sket en stigning i antallet af tyverier og indbrud.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 64,1  8,3

Tyveri og indbrud 56,6  7,1

Hensynsløs adfærd 49,3  12,1 56,7  9,2

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 54,7  2,6 54,9  5,3

Tyveri og indbrud 51,1  4,9

Hensynsløs adfærd 59,0  8,4

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 87,0  11,2

Tyveri og indbrud 83,8  4,5

Hensynsløs adfærd 99,4  3,0

Spørgeskemaindeks 55,8  7,2

Anmeldelsesindeks 90,1  3,2

Figur 18.6.3  Tryghedsindeks for Folehaven

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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Figur 18.7.1  Borgernes tillid til politiet i Remisevænget

18.7 REMISEVÆNGET I KØBENHAVNS KOMMUNE

18.7.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I REMISEVÆNGET
I Remisevænget har 81,1 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det (se 
figur 18.7.1). Det er det samme niveau som i Københavns Kommune, hvor 80,8 procent af borgerne har tillid 
til politiet (se figur 18.2.1). 

Andelen af borgere i Remisevænget, som har tillid til politiet, er på omtrent det samme niveau i 2014 som i 
2013, hvor 85,1 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 15,4 procent af borgerne svaret nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning 
var det 14,6 procent i 2013.

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 18.7.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Remisevænget

18.7.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I REMISEVÆNGET
I Remisevænget er 68,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 18.7.2). Det viser måling-
en af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en mindre andel end i Københavns Kommune, hvor 85,1 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 18.2.2). 

Andelen af borgere i Remisevænget, der er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2014 som i 2013, 
hvor 64,4 procent af borgerne var trygge. Der er 18,4 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 13,2 
procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholdsvis 
22,7 procent, der var utrygge, og 12,8 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



18.7.3 TRYGHEDSINDEKS FOR REMISEVÆNGET

TRYGHEDSINDEKSET FOR REMISEVÆNGET SAMMENLIGNET MED TRYGHEDSINDEKSET FOR 
KØBENHAVNS KOMMUNE
I Remisevænget er scoren i Spørgeskemaindekset 56,7 i 2014 (se figur 18.7.3). Det betyder, at borgerne i 
Remisevænget er mindre trygge end borgerne i Københavns Kommune, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 64,7 (se figur 18.2.3). Det skyldes, at borgerne i Remisevænget oplever flere nabolagsproblemer end bor-
gerne i Københavns Kommune, og at borgerne i Remisevænget er mere utrygge ved nabolagsproblemerne. 
Mere specifikt oplever borgerne i Remisevænget mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt flere 
tyverier og indbrud, og de er mere utrygge ved begge kriminalitetsformer. Desuden er de mere utrygge ved 
den hensynsløse adfærd, som de oplever. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er 89,1 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau i Remise-
vænget, end der er i Københavns Kommune, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 81,1. Der er især færre 
tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd. Omvendt er der imidlertid mere kriminalitet mod den 
personlige sikkerhed i Remisevænget sammenlignet med Københavns Kommune. 

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR REMISEVÆNGET FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er på det samme niveau i 2014 som i 2013 (se figur 18.7.3). Det betyder, at 
borgerne i Remisevænget er nogenlunde lige så trygge i 2014, som de var i 2013. Således har hverken scoren 
i indekset for Nabolagsproblemer eller scoren i indekset for Oplevet tryghed ændret sig nævneværdigt siden 
2013. Borgerne i Remisevænget oplever altså omtrent det samme omfang af nabolagsproblemer i 2014, 
som de gjorde i 2013, og de er lige så utrygge ved nabolagsproblemerne. 

Selvom borgerne i Remisevænget samlet set oplever det samme niveau af nabolagsproblemer i 2014 som i 
2013, oplever de imidlertid, at der forekommer et større omfang af nabolagsproblemer vedrørende hensyns-
løs adfærd i 2014. Samtidig er borgerne også blevet mere utrygge ved den hensynsløse adfærd, de oplever. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Remise-
vænget er steget. Det skyldes først og fremmest, at der er mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 65,5  4,5

Tyveri og indbrud 55,5  0,4

Hensynsløs adfærd 45,3  7,5 55,4  1,1

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 53,5  1,9 57,9  3,2

Tyveri og indbrud 57,6  1,3

Hensynsløs adfærd 62,7  6,4

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 82,2  3,3

Tyveri og indbrud 85,8  0,1

Hensynsløs adfærd 99,2  0,4

Spørgeskemaindeks 56,7  2,2

Anmeldelsesindeks 89,1  1,0

Figur 18.7.3  Tryghedsindeks for Remisevænget

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed
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Figur 19.  Andelen af grundlæggende trygge borgere i Bornholms Politikreds

SAMMENFATNING
I Bornholms Politikreds er der en større andel af borgerne, der har tillid til politiet, end der er i hele 
Danmark, og andelen af borgere, der er grundlæggende trygge i deres nabolag, er også større end 
i hele Danmark. 

Borgerne i Bornholms Politikreds oplever færre problemer i deres nabolag end borgerne i hele 
Danmark, og de er mindre utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Kriminaliteten ligger 
også på et lavere niveau i Bornholms Politikreds end i hele Danmark.



19.1 BORNHOLMS POLITIKREDS

19.1.1 BORGERNES TILLID TIL POLITIET I BORNHOLMS POLITIKREDS
I Bornholms Politikreds har 89,9 procent af borgerne i 2014 tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for 
det (se figur 19.1.1). Det er en større andel end i hele Danmark, hvor 82,0 procent af borgerne har tillid til 
politiet (se figur 5.1).  

Andelen af borgere i Bornholms Politikreds, der har tillid til politiet, er på samme niveau i 2014 som i 2013, 
hvor 93,4 procent af borgerne havde tillid til politiet. I 2014 har 8,8 procent af borgerne svaret nej på spørgs-
målet om, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Til sammenligning var 
der 6,0 procent i 2013. 
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Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”
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Figur 19.1.1  Borgernes tillid til politiet i Bornholms Politikreds
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Figur 19.1.2  Borgernes grundlæggende tryghed i Bornholms Politikreds

19.1.2 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I BORNHOLMS POLITIKREDS
I Bornholms Politikreds er 95,6 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2014 (se figur 19.1.2). Det viser 
målingen af borgernes grundlæggende tryghed. Det er en større andel end i hele Danmark, hvor 86,8 procent 
af borgerne er trygge i deres nabolag (se figur 6.1). 

Andelen af borgere i Bornholms Politikreds, der er trygge i deres nabolag, er omtrent den samme i 2014 som 
i 2013, hvor 97,6 procent af borgerne var trygge. Der er 2,5 procent af borgerne, som er utrygge i 2014, mens 
1,2 procent af borgerne har svaret, at de hverken er trygge eller utrygge. Til sammenligning var der henholds-
vis 1,4 procent, der var utrygge, og 1,0 procent, der hverken var trygge eller utrygge i 2013. 

Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg 
eller utryg føler du dig så?” Svarene er i grafen grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller 
utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag.



19.1.3 TRYGHEDSINDEKS FOR BORNHOLMS POLITIKREDS

TRYGHEDSINDEKSET FOR BORNHOLMS POLITIKREDS SAMMENLIGNET MED TRYGHEDS-
INDEKSET FOR HELE DANMARK
I Bornholms Politikreds er scoren i Spørgeskemaindekset 79,9 i 2014 (se figur 19.1.3). Det betyder, at borger-
ne i Bornholms Politikreds er mere trygge end borgerne i hele Danmark, hvor scoren i Spørgeskemaindekset 
er 70,8 (se figur 7.1). Det skyldes, at borgerne i Bornholms Politikreds oplever færre nabolagsproblemer, og 
at de er mindre utrygge ved de nabolagsproblemer, som de oplever. Mere specifikt oplever borgerne mindre 
kriminalitet mod den personlige sikkerhed, færre tyverier og indbrud samt mindre hensynsløs adfærd, og de 
er mindre utrygge ved den kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt de tyverier og indbrud, som de 
oplever, sammenlignet med borgerne i hele Danmark.

Scoren i Anmeldelsesindekset er 88,9 i 2014. Det betyder, at der er et lavere kriminalitetsniveau end i hele 
Danmark, hvor scoren i Anmeldelsesindekset er 87,1. Det skyldes, at der er færre tyverier og indbrud i Born-
holms Politikreds. Der er imidlertid mere kriminalitet mod den personlige sikkerhed og mere hensynsløs 
adfærd, end der er i hele Danmark. Kriminalitetsniveauet i Bornholms Politikreds er steget fra 2013 til 2014, 
mens det er faldet i hele Danmark.

UDVIKLINGEN I TRYGHEDSINDEKSET FOR BORNHOLMS POLITIKREDS FRA 2013 TIL 2014
Scoren i Spørgeskemaindekset er faldet fra 2013 til 2014 (se figur 19.1.3). Det betyder, at borgerne i Born-
holms Politikreds er blevet mindre trygge, hvilket skyldes, at der er sket et fald i scoren i indekset for Oplevet 
tryghed. Borgerne i Bornholms Politikreds er altså mere utrygge ved problemerne i deres nabolag i 2014. Mere 
specifikt er det tyverier og indbrud, som gør borgerne mere utrygge, og der er også en tendens til, at de er mere 
utrygge ved nabolagsproblemer vedrørende hensynsløs adfærd. Scoren i indekset for Nabolagsproblemer 
er på omtrent samme niveau i 2014, som den var i 2013. Det betyder, at borgerne i Bornholms Politikreds 
oplever det samme omfang af nabolagsproblemer. 

Scoren i Anmeldelsesindekset er faldet fra 2013 til 2014, hvilket betyder, at kriminalitetsniveauet i Bornholms 
Politikreds er steget. Denne udvikling skyldes først og fremmest, at der er sket en stigning i kriminaliteten mod 
den personlige sikkerhed og den hensynsløse adfærd.
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Nabolagsproblemer
Personlig sikkerhed 92,1  0,1

Tyveri og indbrud 89,1  0,5

Hensynsløs adfærd 79,2  2,8 86,8  0,7

Oplevet tryghed
Personlig sikkerhed 75,9  3,8 73,0  7,5

Tyveri og indbrud 69,4  11,2

Hensynsløs adfærd 73,6  7,4

Anmeldelser
Personlig sikkerhed 85,4  3,7

Tyveri og indbrud 96,2  0,5

Hensynsløs adfærd 85,2  5,8

Spørgeskemaindeks 79,9  4,1

Anmeldelsesindeks 88,9  3,3

Figur 19.1.3  Tryghedsindeks for Bornholms Politikreds

  Stigende tryghed      Faldende tryghed      Uændret tryghed



BILAG 1. METODE

Politiets undersøgelse af borgernes tryghed består af et Tryghedsindeks og to supplerende målinger vedrø-
rende borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til politiet. Den supplerende måling 
af borgernes grundlæggende tryghed giver et overordnet billede af, hvor trygge borgerne føler sig i deres 
nabolag, mens Tryghedsindekset er en mere detaljeret måling af borgernes tryghed i forhold til forskellige 
typer af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag.

Tryghedsindekset er inddelt i to dele: et Spørgeskemaindeks og et Anmeldelsesindeks. Spørgeskemain-
dekset er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der dels måler borgernes egen opfattelse af, hvorvidt 
forskellige former for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd forekommer i deres nabolag, og dels måler 
borgernes utryghed ved problemer i deres nabolag. 

Anmeldelsesindekset måler den registrerede kriminalitet i et givet område på baggrund af borgernes anmel-
delser af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd til politiet. På den måde måler de to indeks henholdsvis 
den subjektive og den objektive tryghed (forstået som den registrerede kriminalitet). 

Tryghedsindekset måler således på tre indikatorer for tryghed, jævnfør tabel 1.

Tabel 1: De tre indikatorer for tryghed der måles i Tryghedsindekset

Nabolagsproblemer
Måler borgernes vurdering af, hvorvidt en given type af kriminalitet eller 
utryghedsskabende adfærd forekommer i nabolaget 

Oplevet tryghed
Måler borgernes utryghed i forhold til forekomsten af forskellige typer af 
kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd i deres nabolag

Anmeldelser Måler antallet af anmeldelser per 1.000 indbyggere

Tryghedsindekset gør det muligt at identificere omfanget af de nabolagsproblemer, som borgerne oplever, 
hvilke former for nabolagsproblemer der skaber mest utryghed, og udviklingen i den registrerede kriminalitet. 
Kombinationen af en spørgeskemaundersøgelse og politiets register over anmeldelser giver således et 
nuanceret billede af borgernes tryghed.

SPØRGESKEMAINDEKSET
Spørgeskemaindekset er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne har svaret på en 
række spørgsmål om, hvorvidt forskellige former for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd forekommer i 
deres nabolag, og i hvilken grad disse nabolagsproblemer gør dem utrygge. Det skal understreges, at det ikke 
nødvendigvis er alle nabolagsproblemer, som er egentlig kriminel adfærd. Det behøver nemlig ikke kun at 
være kriminalitet, der skaber utryghed, men også hvad man kan betragte som uorden og tegn på kriminalitet, 
som kan give anledning til en henvendelse til politiet. Det kan fx være tilråb på gaden, gener fra grupper af 
unge, stof- og alkoholmisbrug på gaden eller hensynsløs kørsel. 

Det skal bemærkes, at det kun er de respondenter, der har svaret ja til, at en given type kriminalitet eller 
utryghedsskabende adfærd forekommer i deres nabolag, som bliver stillet spørgsmålene om, i hvilken grad 
den gør dem utryg.
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Danmarks Statistik har på vegne af dansk politi foretaget indsamlingen af spørgeskemadata i perioden 27. 
juni 2014 til 30. september 2014. Stikprøven er repræsentativ for hele Danmark, de 12 politikredse, de fem 
største byer i Danmark og landets 29 særligt udsatte boligområder i 201413. Disse geografiske områder kan 
således sammenlignes indbyrdes. Stikprøven består af 21.612 respondenter på 15 år og derover, der er 
udvalgt på baggrund af CPR-registret. 

Ud af de 21.612 respondenter har 12.279 svaret, hvilket giver en svarprocent på 56,8. En simpel tilfældig 
repræsentativ stikprøve af hele befolkningen har typisk en svarprocent på højst 60-65 procent. I lyset af sam-
mensætningen af stikprøven må en svarprocent på 56,8 ifølge Danmarks Statistik betegnes som ganske høj. 
Danmarks Statistik har efterfølgende vægtet stikprøven, således at den afspejler befolkningssammensæt-
ningen i Danmark og i de enkelte geografiske områder, der er med i undersøgelsen. 

ANMELDELSESINDEKSET
Anmeldelsesindekset består af politiets register over anmeldelser per 1.000 indbyggere for fjerde kvartal i 
2013 og de tre første kvartaler i 2014. Anmeldelsesindekset er opgjort eksklusiv politiets initiativsager, som 
er de anmeldelser, politiet selv optager i forbindelse med patruljering og andre former for målrettede ind-
satser. Denne opgørelse er baseret på en antagelse om, at det er borgernes anmeldelser til politiet – og ikke 
de anmeldelser, som politiet selv optager – der er et udtryk for borgernes tryghed. Samtidig betyder denne 
opgørelse, at en anmeldelsesscore ikke påvirkes af politiets initiativsager. 

Herudover er der foretaget en afgrænsning af hvilke former for kriminalitet, der indgår i Anmeldelsesindekset, 
således at der er sammenlignelighed med spørgeskemaundersøgelsen. 

Det skal bemærkes, at anmeldelserne for de fem største byer og de særligt udsatte boligområder kan være 
underrapporterede. Det skyldes, at en anmeldelse, der ikke kan placeres på en specifik adresse – fordi den 
fulde adresse ikke er oplyst i dansk politis anmeldelsesregister – henføres til den politikreds, som den er 
optaget i. For de 12 politikredse og for hele Danmark er der således ikke tale om en underrapportering.

KONSTRUKTION AF TRYGHEDSINDEKSET
Indekset for Nabolagsproblemer, indekset for Oplevet Tryghed samt Anmeldelsesindekset er hver især opdelt 
på tre kriminalitetsformer. Denne opdeling er beregnet ved hjælp af en faktoranalyse, som undersøger, om 
spørgsmålene i spørgeskemaet vedrørende eksempelvis nabolagsproblemer er et udtryk for det samme 
bagvedliggende fænomen. De nabolagsproblemer, der ifølge faktoranalysen grupperer sig sammen, er 
forbundet med hinanden på den måde, at de typisk vil forekomme samtidig. Forekommer der eksempelvis 
graffiti, vil der typisk også forekomme affald på gaden, hensynsløs kørsel og støjgener fra andre beboere. 

Faktoranalysen viser, at der overordnet er tre typer nabolagsproblemer: kriminalitet mod den personlige 
sikkerhed, tyveri og indbrud samt hensynsløs adfærd. De tre typer nabolagsproblemer benævnes kriminali-
tetsformer. Tabel 2 viser hvilke nabolagsproblemer, der grupperer sig sammen.
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13 De særligt udsatte boligområder, der indgår i Tryghedsindekset, vedrører de boligområder, som de enkelte politikredse ud fra 
en politifaglig vurdering har udpeget som mest belastede af kriminalitet. Den politifaglige vurdering er blandt andet baseret på 
trusselsvurderinger og lokale analyser.



Tabel 2. Kriminalitetsformer og nabolagsproblemer som indgår i Tryghedsindekset

Nabolags-
problem

Kriminalitet mod den  
personlige sikkerhed 

Tyveri og indbrud Hensynsløs adfærd

Trusler 
Indbrud eller forsøg på  
indbrud 

Graffiti

Vold Cykeltyveri Affald på gaden

Stof- og alkoholmisbrugere 
på gaden 

Biltyveri Hensynsløs knallertkørsel

Salg af hash eller anden 
form for narkotika 

Tyveri fra bil Hensynsløs kørsel i øvrigt

Tilråb når man færdes på 
gaden 

Tyveri af taske eller pung Støjgener fra andre 
beboere

Ballade på gaden 

Gener fra grupper af unge

For hver af de tre typer nabolagsproblemer beregnes en indeksscore, som går fra 0 til 100. Dette gøres ved 
først at beregne et simpelt gennemsnit af scorerne på de spørgsmål, som grupperer sig inden for hver af de 
tre kriminalitetsformer. Derefter beregnes indeksscorerne ved at omregne gennemsnitsscorerne til en skala 
fra 0 til 100. 

Tilsvarende er der beregnet indeksscorer fra 0 til 100 for de tre kriminalitetsformer inden for henholdsvis  
oplevet tryghed og antallet af anmeldelser per 1.000 indbyggere. 

Alle indeksscorer skal læses som et udtryk for borgernes tryghedsniveau. Det vil sige, at en højere score skal 
tolkes som en højere grad af tryghed. Indeksscoren for de tre indikatorer for tryghed betyder således:

• Nabolagsproblemer: En indeksscore på 0 betyder, at borgerne oplever, at der er et meget lavt tryg-
hedsniveau i form af en høj forekomst af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. En score på 100 
indikerer, at borgerne oplever et meget højt tryghedsniveau, idet de ikke mener, at en given kriminalitet 
eller utryghedsskabende adfærd forekommer.

• Oplevet tryghed: En indeksscore på 0 indikerer, at borgerne føler sig meget utrygge ved de nabolagspro-
blemer, de oplever, mens en score på 100 betyder, at borgerne ikke føler sig utrygge ved de nabolags-
problemer, de oplever.

• Anmeldelser: En indeksscore på 0 betyder, at der er et meget lavt tryghedsniveau i form af en meget høj 
forekomst af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd, mens en score på 100 indikerer et meget højt 
tryghedsniveau, idet der ikke er nogen kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd.

Scoren for Nabolagsproblemer og scoren for Oplevet tryghed er konstrueret ved at beregne et simpelt gen-
nemsnit af scorerne for de tre kriminalitetsformer. Scoren for Spørgeskemaindekset er derefter konstrueret 
ved at beregne et simpelt gennemsnit af scoren for Nabolagsproblemer og scoren for Oplevet tryghed. 
Ligeledes er scoren for Anmeldelsesindekset konstrueret ved at beregne et simpelt gennemsnit af scorerne 
for de tre kriminalitetsformer. 
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BEREGNING AF STATISTISK USIKKERHED
I denne rapport bliver resultaterne af politiets tryghedsundersøgelse i 2014 sammenholdt med resultaterne 
af tryghedsundersøgelsen i 2013. I undersøgelser baseret på en stikprøve er der en statistisk usikkerhed 
forbundet med målingerne. Derfor er det nødvendigt at teste, om en forskel i spørgeskemaundersøgelsernes 
resultater fra 2013 til 2014 er et udtryk for en statistisk sikker ændring, eller om den skyldes tilfældige udsving 
i datamaterialet. 

Forskelle i borgernes besvarelser af spørgsmål om tryghed i 2014 sammenlignet med 2013 er derfor testet 
for statistisk signifikans. Det vil sige, at det er testet, om en forskel er statistisk sikker, eller om den sandsyn-
ligvis blot skyldes tilfældigheder. Hvis sandsynligheden for at forskellen blot skyldes tilfældige udsving, er 
mindre end fem procent, betegnes forskellen som statistisk signifikant. Det betyder, at forskellen med mere 
end 95 procents sandsynlighed kan siges at være statistisk sikker. Hvis sandsynligheden for at forskellen 
blot skyldes tilfældige udsving, er mellem fem og ti procent, tenderer forskellen til at være statistik signifikant, 
idet den med 90 til 95 procents sandsynlighed kan siges at være statistisk sikker. Hvis sandsynligheden for 
at forskellen blot skyldes tilfældige udsving, er ti procent eller større, betragtes forskellen ikke som statistisk 
signifikant, idet den statistiske sikkerhed er mindre end 90 procent.

Figurerne i denne rapport illustrerer borgernes besvarelser af spørgsmål om tryghed i 2014. Desuden fremgår 
det af figurerne, hvilke ændringer der er sket i borgernes besvarelser om tryghed fra 2013 til 2014. Disse 
ændringer vil i teksten udelukkende blive fremhævet som stigninger eller fald, hvis de er signifikante eller 
tenderer til at være signifikante. Således vil forskelle, som med under fem procents sandsynlighed skyldes 
tilfældigheder, bliver refereret til som værende en stigning eller et fald. Forskelle, som med en sandsynlighed 
på fem til ti procent skyldes tilfældigheder, vil blive refereret til som værende en tendens til fald eller tendens 
til en stigning. I figurerne vil der forekomme ændringer i borgernes tryghed, som ikke er statistisk signifikante, 
hvorfor de vil blive fremhævet i teksten som værende på samme niveau.

Resultaterne i Anmeldelsesindekset er baseret på politiets register over anmeldelser, der indeholder alle 
anmeldelser fra borgere til politiet. Da politiets register indeholder alle anmeldelser og dermed ikke er 
forbunder med samme statistiske usikkerhed, som en spørgeskemaundersøgelse er, er der ikke foretaget 
signifikanstest af eventuelle forskelle i niveauet for anmeldelser.

AFRUNDINGER
I denne rapport er alle procentandelene angivet med én decimal. Ligeledes er alle scorer i tryghedsindeksene 
samt forskelle i scorer siden sidste måling angivet med én decimal. 

Der kan være tilfælde, hvor procentandele ikke nødvendigvis summerer til 100, da andelene angives med 
én decimal. Ligeledes kan der være tilfælde, hvor en samlet score på Spørgeskemaindekset, der består af 
et gennemsnit af scoren for Nabolagsproblemer og scoren for Oplevet tryghed, kan se ud til at være for høj 
eller lav.

GEOGRAFISKE OMRÅDER
I rapporten beskrives trygheden i de særligt udsatte boligområder, i de 12 politikredse, i de fem største byer 
samt i hele Danmark. Når tryghedsniveauet i de særligt udsatte boligområder i 2014 sammenholdes med 
niveauet i 2013, er det de 34 særligt udsatte boligområder, der var udpeget af politikredsene i 2013, som 
sammenlignes med de 29 særligt udsatte boligområder der er udpeget i 2014.

Politikredsene omfatter i afrapporteringen af Tryghedsindekset samt borgernes grundlæggende tryghed 
og tillid til politiet hele politikredsen, inklusiv de større byer og særligt udsatte boligområder, der tilhører den 
pågældende kreds. Tryghedsindekset for de fem største byer – København, Aarhus, Odense, Aalborg og 
Esbjerg – omfatter hele kommunen, eksklusiv de særligt udsatte boligområder der hører under kommunen.
 
For yderligere beskrivelse af metoden, se ”Politiets Tryghedsindeks - Metoderapport”.
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BILAG 2. OVERSIGT OVER DE 29 SÆRLIGT UDSATTE 

BOLIGOMRÅDER I 2014

Hvert år udpeger politikredsene en række særligt udsatte boligområder. De udpeges ud fra en politimæssig 
vurdering af, hvilke boligområder, der i den enkelte politikreds er mest belastede af kriminalitet. Områderne 
identificeres med baggrund i en trusselsvurdering og en lokal analyse af de relevante områder i politikred-
sene.

SÆRLIGT UDSAT  
BOLIGOMRÅDE

INDBYG-
GERTAL

KOMMUNE POLITIKREDS

Sebbersundvej 1.035 Aalborg Nordjyllands Politi

Løvvangen 2.269 Aalborg Nordjyllands Politi

Bispehaven 1.743 Aarhus Østjyllands Politi

Gellerupparken og Toveshøj 5.051 Aarhus Østjyllands Politi

Korskærparken 1.337 Fredericia Sydøstjyllands Politi

Skovparken og Skovvejen 1.924 Kolding Sydsøstjyllands Politi

Løget By 1.274 Vejle Sydøstjyllands Politi

Finlandsparken 1.107 Vejle Sydøstjyllands Politi

Søndermarksvej 848 Fredericia Sydøstjyllands Politi

Vollsmose 6.871 Odense Fyns Politi

Ringparken 1.524 Slagelse Sydsjællands og Lolland-Fasters Politi

Motalavej 1.181 Slagelse Sydsjællands og Lolland-Fasters Politi

Askerød 1.179 Greve Midt- og Vestsjællands Politi

Ellemarken 1.764 Køge Midt- og Vestsjællands Politi

Karlemoseparken 1.108 Køge Midt- og Vestsjællands Politi

Nøjsomhed 839 Helsingør Nordsjællands Politi

Egedalsvænge 2.867 Fredensborg Nordsjællands Politi

Kongens Vænge og Østervang 1.297 Hillerød Nordsjællands Politi

Vapnagaard 2.947 Helsingør Nordsjællands Politi

Heimdalsvej 725 Frederikssund Nordsjællands Politi

Gadehavegård 1. 943 Høje-Taastrup Københavns Vestegns Politi

Hjortegården 1.493 Herlev Københavns Vestegns Politi

Friheden 1.836 Hvidovre Københavns Vestegns Politi

Høje Gladsaxe 3.327 Gladsaxe Københavns Vestegns Politi

Indre Nørrebro  
(inkl. Blågården)

13.068 København Københavns Politi

Ydre Nørrebro  
(inkl. Mjølnerparken)

11.795 København Københavns Politi

Tingbjerg, Utterslevhuse  
og Gadelandet

10.289 København Københavns Politi

Folehaven 1.750 København Københavns Politi

Remisevænget 2.845 København Københavns Politi


